V-

#
o5?
\

,0V
0

0

x&-

POLITIEK(E) OPSTELLEN 10
1990
jaarlijkse uitgave van het
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Katholieke Universiteit Nijmegen

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis - Nijmegen - 1990

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG

Politiek(e)

Politiek(e) opstellen : jaarlijkse uitgave van het Centrum
voor Parlementaire Geschiedenis van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen.
-1980 -1 9 8 3 ; 5 (1984/85) -.... - Nijmegen : Centrum voor
Parlem entaire Geschiedenis
V erschijnt jaarlijks
Politiek(e) opstellen 10, 1990. - III Met lit. opg.
ISBN 90-71852-07-5
SISO 330.3 UDC 32
ISSN 0923-2850
Trefw.: politiek ; opstellen.

Uitgave van:
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
tel. 080-512463

Deze bundel kan worden besteld door overmaking van fl. 20,= (incl. ver
zendkosten) op bankrekening 23.24.86.441, N CB-bank (giro van de bank
813042) ten name van Stichting Parlementaire Geschiedenis, onder vermel
ding van 'Politiek(e) opstellen 10 1990'.

© 1990 Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Nijmegen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en /o f openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

ORGANISATIE - SCHEMA
RIJKSOVERHEID

K.U. NIJMEGEN

NATIONALE STICHTING (Bestuur):
Dr. G.W.B. Borrie (voorz.)
Dr. L. Ginjaar (vice-voorz.)
M. Bakker (secr./penningm.)
Drs. W. Deetman
Prof. Dr. P.A.J.M. Steenkamp
Mr. H.H. Franke (adi.-secr.)

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE LEIDING:
Prof. Mr. O. Moorman van Kappen (voorz.)
Prof. Dr. P.F. Maas (secr.)
Prof. Dr. A.F. Manning

/

WETENS CH APPELIJKE
RAAD VAN ADVIES:
Prof. Dr. N. Cramer
Prof. Dr. A.E. Kersten
Prof. Dr. I. Schöffer
DAGELIJKSE WETENSCHAPPELIJKE LEIDING:
Prof. Dr. P.F. Maas (directeur)

STAF.

STUDENT-AS SISTENT
A.E. Rasing

Prof. Dr. P.F. Maas
Dr. M.D. Bogaarts
Drs. J.W.L. Brouwer
Dr. J.M.M.J. Clerx
Drs. P.G.T.W. van Griensven
Drs. J.J.M. Ramakers
Mw. G.H.T. Janssen-Hoeven (secr.)
Mw. R.R. de Valk (secr.)
Mw. W.H. Peeters-Peperzak (archief)

LIJST VAN AFKORTINGEN

AMR

Afdeling Maritieme Historie

A RA

Algemeen Rijksarchief

BBA

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BGD

Buitengewone Dienst

B ijl.

Bijlagen

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CG

Com m issie-G eneraal

CvR

College van Rijksbemiddelaars

GD

Gewone Dienst

HEK

Verslag der Handelingen van de Eerste Kamer der StatenGeneraal

HTK

Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der StatenGeneraal

KMG

Kwartiermeester Generaal

MAK

Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk

MR

M inisterraad

MBZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

MTP

Defensieplan voor de middellange termijn

M vA

Memorie van Antwoord

MvD, CAPA

Ministerie van Defensie, Centrale Afdeling Post- en Archief
zaken, Semi-stadsch archief

M vT

Memorie van Toelichting

NAVO

Noordatlantische Verdragsorganisatie

OG

Overzeese Gebiedsdelen

O vW

Ontwerp van Wet

PBO

Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

REA

Raad voor Economische Aangelegenheden

RTC

Ronde Tafel Conferentie

V SI

Verenigde Staten van Indonesië

VV

Voorlopig Verslag

WU

W esteuropese Unie

INHOUDSOPGAVE

P.F. Maas, Ten geleide
P.F. Maas, Taak en toekomst van het CPG
M.D. Bogaarts, Lieftinck en de druk op de Indische ketel
1946-1947
J.W.L. Brouwer, Om de doelmatigheid van de defensieuitgaven, 1948-1951
J.M.M.J. Clerx, De afschaffing van de ondernemingsbelasting
P.G.T.W. van Griensven, Parlement en geleide loonvorming;
het debat rond de Joekes-gulden
J.J.M. Ramakers, Wederopbouw en volkshuisvesting: de prio
riteiten in het beleid '48-‘51

TEN GELEIDE

P.F. Maas
Sedert januari 1986 functioneert het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog (CPG) als een 'joint ven
ture' van de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Stichting Parlementai
re Geschiedenis. Het CPG wil in andere vorm het werk voortzetten van Van
Welderen Rengers, Oud en De Jong.
Tien jaar geleden besloot het CPG tot de uitgave van een jaarlijkse bundel
P olitiek(e) O pstellen, in afwachting van het verschijnen van de 'grote delen'
over de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Inmiddels verschenen vier
volum ineuze naslagwerken over de periode 1945-1948, w aaraan komend
jaar nog eens twee delen worden toegevoegd. Desondanks handhaafde het
CPG de traditie om telkenjare een voorproefje te leveren op de resultaten
van het veelzijdige onderzoek naar de bemoeienis van het Nederlandse par
lement. Een traditie die het afgelopen decenium de medewerk(st)ers van het
CPG in de gelegenheid stelde bijna vijftig artikelen te publiceren, waarvan
het overgrote deel zijn weg vond naar andere tijdschriften en periodieken.
De O pstellen hebben nooit méér pretenties gehad dan die van een eerste
proeve. Daarom bleef de oplage steeds beperkt tot circa 150 exemplaren, die
allereerst bestemd zijn voor de vele begunstigers van het CPG. De auteurs
hopen dat de opstellen de belangstelling voor de parlementaire geschiedenis
vergroten. De parlementaire historicus probeert immers inzicht te geven in
de m achtsverhoudingen, om standigheden, overwegingen, argumenten en
informatie welke tot bindende besluiten hebben geleid die bepalend waren
voor de wijze van bestuur, voor de structurering en norm ering van de
samenleving en voor de verdeling van de schaarse middelen en voordelen
over de verschillende bevolkingsgroepen. Hij beantwoordt in het bijzonder
de vraag in hoeverre het doen en laten van de volksvertegenwoordigers
heeft bijgedragen tot een gezagsuitoefening die strookt met de wil en de
rechtsovertuiging van het volk zoals neergelegd in onder meer de program
ma's van de politieke partijen.
Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om al degenen te bedanken, die
op enigerlei wijze het CPG het afgelopen jaar van dienst zijn geweest en dat
waren er zeer velen! In het bijzonder de leden van het bestuur van de
Stichting Parlem entaire Geschiedenis, de leden van de Algemene W eten
schappelijke Leiding en de leden van de Raad van Advies (Vgl. Organisa
tieschema) mogen met ere vermeld worden omdat hun belangeloze inzet de
continuïteit van het CPG verzekerde! Tien jaar O pstellen, bijna twintig jaar
CPG, vier volumineuze naslagwerken, een tiental boeken, ruim 250 artike
len en vele columns, interviews en commentaren voor de media, kortom
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reden te over om hardop na te denken over taak en toekomst van het CPG,
hetgeen geschiedt in de eerste bijdrage aan deze bundel.
M.D. Bogaarts laat zien hoezeer de dreigende uitputting van de Nederlandse
valuta-reserves de besluitvorming over de eerste politionele actie heeft be
paald. In zijn hoedanigheid van m inister van Financiën droeg Lieftinck
(PvdA) de verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding van zowel
Nederland als Nederlands-Indië. Tot aan de ondertekening van het 'naakte'
akkoord van Linggadjati in april 1947 gaf Lieftinck prioriteit aan een politiek
vergelijk met de revolutionaire republikeinen, zelfs als een dergelijk verge
lijk onvoldoende w aarborgen inhield voor de financiële belangen van
Nederland. Deze belangen konden zijns inziens het best veilig gesteld wor
den door nauwe samenwerking met Engeland en de Verenigde Staten. In
december 1945 stelde hij toetreding van Nederland tot het Britse Gemene
best voor en medio 1947 wilde Lieftinck Brits-Amerikaans toezicht bij de
demobilisatie van Republikeinse en Nederlandse strijdkrachten.
Pas na de ondertekening van het akkoord van Linggadjati kreeg Lieftinck
inzicht in de feitelijke kosten van de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië.
Deze beliepen zo'n ƒ 1 miljard per jaar, waarvan ƒ750 miljoen aan harde va
luta. In een tweetal nota's, bestemd voor minister-president Beel (KVP) en
voor enkele collegae, waarschuwde Lieftinck voor een dreigende catastrofe,
die hem dwong zijn verantw oordelijkheid als m inister in overweging te
nemen. De Van M ook-adm inistratie beschikte voor nog enkele maanden
over deviezen, waarna het goud van de Javasche Bank aangesproken moest
w orden óf hulp van buiten ingeroepen m oest worden. N ederland zelf
m oest nog maar zien hoe het de nodige dollars kreeg om zonder de inzet
van de laatste reserves (effectenbezit in de VS en goud) de periode 1947-1948
door te kom en. Zonder dollar-leningen dreigde een econom ische collaps
van Nederland.
Met instemming van Lieftinck besloot het kabinet om de goede wil van de
republikeinen te toetsen aan een reeks min of meer ultimatieve voorstellen,
waaronder de instelling van een gemeenschappelijke gendarmerie, die orde
en rust in geheel Indonesië moest verzekeren, dus ook in de republikeinse
gebieden. Toen Soekarno c.s. onvoldoende tegemoet kwamen aan de N eder
landse verlangens, koos ook Lieftinck voor beperkte gewapende actie: 'Ope
ratie Produkt'. Deze operatie beloofde een oorlogsbuit van circa ƒ400 m il
joen aan deviezen én herovering van econom isch zeer profijtelijke ge
biedsdelen. Terecht stelt de auteur de vraag of Lieftinck in het kabinet geen
melding had moeten maken van de uitstekende vooruitzichten op een dollar-lening van de W ereldbank van 195 miljoen dollar. Enkele dagen na de
beëindiging van 'Operatie Produkt' tekende Nederland de krediet-overeenkomst met de Wereldbank. De auteur beantwoordde de vraag deels zelf door
de nota van de Com m issie-Generaal van 24 februari 1947 aan te halen.
Volgens de Commissie-Generaal zou de Indische deviezenvoorraad rond 15
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augustus 1947 uitgeput zijn en had N ederlands-Indië tot 1949 circa 300
miljoen dollar nodig. Kortom, Lieftinck koos voor een geforceerde openleg
ging van de economisch meest profijtelijke gebieden in Indonesië en de In
dische exportcijfers gaven nadien inderdaad een enorme progressie te zien.
J.W .L. Brouw er bespreekt de enorm e problem en van de m inister van
Oorlog en Marine, Schokking (CHU), die van het parlement onder meer te
horen kreeg dat de landstrijdkrachten met geld smeten. Deze kritiek betrof
ook de sectie krijgsgeschiedenis, die de opdracht had gekregen een studie te
maken van de meidagen van 1940. Vermeer (PvdA): 'Moet men drie jaar en
langer studeren over een oorlog van vier dagen, hoe belangrijk deze op
zichzelf ook was!' Terecht riposteerde de veel geplaagde bewindsman: 'De
geschiedschrijving van de oorlog van die vijf dagen is natuurlijk niet alleen
van die vijf dagen. Het gaat ook over hetgeen er aan voorafging en hoe het
is gegaan tijdens de bezetting.’ Ernstiger was het verwijt vanuit de Kamer
dat de m inister geen deugdelijke begrotingen wist in te dienen en een adhoc beleid voerde met behulp van suppletoire begrotingen. Vernietigend
voor de landm acht was een rapport van onder meer Fockema Andreae
(VVD), sedert 1 mei 1949 staatssecretaris van Oorlog. Onderzoek had uitge
wezen dat 20 k 25% van de Oorlogsbegroting geschrapt kon worden omdat
Generale Staf en kwartiermeester-generaal maar raak besteld hadden en de
m aterieelbehoeften schrom elijk overdreven hadden. Deze verspilling van
100 m iljoen verwekte verontwaardiging in het kabinet, waarin toch al re
serves leefden aangaande de efficiency in de krijgsmacht.
Met name minister-president Drees (PvdA) en minister Lieftinck wilden de
defensieuitgaven plafonneren op een lim iet van 850 m iljoen, circa 250
m iljoen minder dan de m ilitaire top gevraagd had. Het begrotingsplafond,
waarvoor in mei 1950 door een 'proefstemming' een meerderheid van het
kabinet zich uitsprak, moest de defensietop tot efficiency dwingen. Het
besluit, w aartegen Stikker (VVD) en Schokking zich verzet hadden, zou
evenwel niet uitgevoerd wordën. Aanvankelijk wist het kabinet geen over
eenstem m ing te bereiken over de verdeling van het budget over de drie
delen van de krijgsm acht. Na het uitbreken van de Korea-oorlog in juni
1950, kwam het kabinet onder zware druk te staan om de defensieuitgaven
fors te verhogen ter wille van de nationale veiligheid. Tweede en Eerste
Kam er, m ilitaire en ambtelijke top, WU- en N AVO-partners en vooral de
VS lieten weten dat Nederland het voorbeeld van andere landen moest vol
gen en bereid moest zijn om 1,5 m iljard per jaar voor defensie te voteren.
Niet meer de efficiency stond voorop, maar de twijfel over de weerbaarheid
van W est-Europa. Vorrink (PvdA): 'Het is voor hem véél grotere zorg, dat
we 800 miljoen uitgeven voor niets, dan een m iljard als we daar wél iets be
hoorlijks voor krijgen.’
Inmiddels had Schokking het veld geruimd en liet hij de geschiedschrijving
zitten met de vraag waarom hij het vernietigende rapport van zijn staatsse-

9

Ten geleide

cretaris Fockema Andreae over de efficiency in de krijgsmacht doorgeleidde
naar de ministerraad zonder zich verzekerd te hebben van voldoende poli
tiek verweer.
J.M .M .J. Clerx schenkt eveneens aandacht aan het optreden van minister
Lieftinck. Zijn voorstel om de ondernemingsbelasting af te schaffen, ont
moette in het parlement vooral verzet van de kant van zijn politieke geest
verwanten. De ondernem ingsbelasting dateerde uit de bezettingstijd. De
belasting werd geheven naar twee grondslagen: de bedrijfsopbrengst en het
bedrijfskapitaal. De opbrengst was bestemd voor de gemeenten. De onder
nemers hadden ernstige bezwaren tegen deze heffing, die bovenop de vennootschaps- en inkomstenbelasting kwam en die bovendien geen rekening
hield m et het rendem ent van het aangeslagen bedrijfskapitaal. Hofstra
(PvdA) schreef in 1946 dat 'het fiscaal voordeliger (is), rustig op zijn geld te
blijven zitten en er obligaties voor te kopen, dan de handen uit de mouwen
te steken en een bedrijf op te zetten (...),’ hetgeen veranderen moest door
onder meer de ondernem ingsbelasting te elimineren. Aanvankelijk hand
haafde Lieftinck deze heffing en breidde hij de werking zelfs uit tot de
agrarische bedrijven. Later zou hij tegenover de Kamer bekennen dat voor
namelijk budgettaire nood hem daartoe gebracht had.
Na de m onetaire en budgettaire sanering wilde Lieftinck het structurele
tekort op de betalingsbalans wegwerken onder meer door de investeringen
te stim uleren m et behulp van fiscale tegemoetkomingen. Om die reden
stelde hij voor om het bedrijfskapitaal niet langer als heffingsgrondslag te
hanteren. KVP, CHU, ARP en VVD wilden de ondernem ingsbelasting in
zijn geheel afschaffen, waartegen PvdA en CPN bezwaar maakten. Hofstra
sprak van 'een cadeau, in de hoop, dat degene, die het cadeau gekregen
heeft, er een nuttig gebruik van zal maken,' daarmee doelend op de moge
lijkheid dat het belastingvoordeel niet ten goede zou komen aan de investe
ringen. H oogcarspel (CPN) onderschreef de bezw aren van H ofstra. Hij
wraakte het voortdurend prikkelen en kietelen van de ondernemers met
douceurtjes in de hoop dat zij dan tot investeren zouden besluiten, terwijl
de arbeiders gedwongen werden tot hard werken en sober leven.
Lieftinck besloot de rechterzijde van de Kamer tegemoet te komen door het
wetsvoorstel te wijzigen, waardoor de ondernemingsbelasting in zijn geheel
zou verdwijnen. Hofstra amendeerde het voorstel, waardoor de heffing naar
bedrijfsopbrengst gehandhaafd zou blijven. H et amendement werd uitein
delijk, met 55 stemmen tegen en 28 stemmen vóór, weggestemd. Deze ne
derlaag werd evenwel goedgemaakt doordat Lieftinck een 'motie van orde'
van Hofstra, waarin gevraagd werd om ook andere groepen in de samenle
ving, die financieel in de knel zaten, te helpen, overbodig maakte door een
reeks concrete m aatregelen aan te kondigen. Im mers, zo intervenieerde
Lieftinck '(...) de geest, die daaruit spreekt: zorg voor de positie der minst
draagkrachtigen, (heeft) de volledige instemming der Regering.' Na deze
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toezegging staakte de PvdA-fractie haar verzet tegen het wetsontwerp. De
geestverwanten in de Eerste Kamer zagen in de gewijzigde economische
om standigheden voldoende aanleiding om de discussie te heropenen.
Zonder succes overigens. Lieftinck kreeg zijn zin, zoals zo vaak.
P.G.T.W. van Griensven debuteert in de bundel met de 'Joekes-gulden'. De
minister van Sociale Zaken, Joekes (PvdA), erfde de zogenaamde geleide
loonpolitiek. In dit systeem oefende de overheid preventief toezicht uit op
de loonvorming, die 'beheerst' moest blijven met het oog op de dreigende
inflatie, de beoogde industrialisatie en de exportpositie. Het kabinet DreesVan Schaik wilde de loonontwikkeling beperken tot aanpassingen aan de
stijgende kosten van levensonderhoud. Door subsidiëring van de eerste
levensbehoeften, huurstop en prijsbeheersing probeerde het kabinet deze
kosten kunstmatig laag te houden.
Al in de troonrede van 1948 kondigde het kabinet aan dat de subsidies gelei
delijk verminderd moesten worden. Voor 1948 waren de kosten geraamd op
650 miljoen, hetgeen niet enkel uit de belastingopbrengsten kon worden be
taald en waarvoor dus moest worden geleend. Dat kon zo niet doorgaan,
ook al omdat het streven naar een economische Benelux-unie zulks onmo
gelijk maakte. Het kabinet stelde wel compensatie in de loonpolitieke sfeer
in het vooruitzicht, maar zag in de vermindering van de subsidies blijkbaar
een spoedeisend belang, gelet op de w einig elegante wijze waarop de
Stichting van de Arbeid voor het blok geplaatst werd. Na overleg met de
Stichting m aakte het kabinet in een communiqué bekend dat de beloofde
compensatie voor de subsidieverlaging van 330 miljoen, ƒ1, — per week zou
bedragen.
De CPN vond deze 'Joekes-gulden' veel te weinig en stelde een loontoeslag
van ƒ2,50 per week voor. Tilanus (CHU) reageerde hierop stereotiep voor de
houding van de overige partijen tegenover de CPN: 'Ik ben er zeker van dat
indien de regering na zorgvuldige en zakelijke afwegingen was gekomen
met een bijslag van ƒ2,50, de geachte afgevaardigde een motie zou hebben
voorgesteld tot verhoging van die bijslag tot ƒ5,-- of ƒ10,— per week.' De
Kamer had meer moeite met het voornemen van de regering om de bijslag
alleen toe te kennen aan werknemers van 23 jaar en ouder met een jaar
inkomen van ƒ3700 of minder. Ook gehuwden en kostwinners jonger dan
23 jaar, dienden in aanmerking te komen. Het kabinet kwam de meerder
heid in de Kamer in deze tegemoet, maar bepaalde tevens dat de loonbijslagen niet doorberekend mochten worden in de prijzen. De ruime winsten
in het bedrijfsleven maakten dit mogelijk en waar dit niet het geval was
kreeg het College van Rijksbemiddelaars de bevoegdheid een uitzondering
te maken.
De debatten over de Joekes-gulden openbaarden een duidelijke ideologische
scheidslijn tussen enerzijds PvdA en anderzijds de overige partijen. KVP,
VVD, ARP en CHU wilden het loonbeleid zo snel mogelijk decentraliseren
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door het aan de bedrijfsgenoten over te laten, hetzij in de Stichting van de
Arbeid, hetzij door de PBO bijeengebracht voor overleg. De PvdA daarente
gen wenste de loon- en prijsbeheersing zoveel mogelijk te handhaven als
een w ezenlijk onderdeel van de geleide economie. De m inister-president
schipperde met veel omzichtigheid tussen deze strijdige opvattingen van de
coalitie-partners door en met succes, zoals zo vaak.
J.J.M . Ramakers schetst de betekenis van het zogenaamde bouwprogramma,
dat jaarlijks aan het parlem ent, gelijktijdig m et de begroting van W eder
opbouw en V olkshuisvesting, aan het parlem ent w erd voorgelegd. De
verantwoordelijke minister, In ’t Veld (PvdA), moest dan de verdeling van
het bouwvolume over de verschillende sectoren verdedigen. Deze verde
ling werd uitgedrukt in globale geldbedragen en had onder m eer ten doel
om de schaarse deviezen optimaal te besteden voor de wederopbouw en de
volkshuisvesting. Daarvoor bestond in de Kamer vrij algem een begrip,
minder waardering toonden de parlementariërs voor het streven van de re
gering om het bouwbeleid te gebruiken als instrument voor haar conjunctuur-politiek. Tot twee keer toe wezen met name CHU, ARP, VVD en CPN
een beroep daarop van de hand. De eerste keer ging het om een forse bezui
niging op de post openbare werken, door Lieftinck met verve verdedigd. In
't Veld wilde de woningproduktie tot maximaal 55.000 woningen per jaar
beperken, omdat anders in 1960 de markt verzadigd zou zijn met forse werk
loosheid in de bouw als gevolg.
De v erd elin g van het bouw volum e over de v ersch illen d e sectoren
geschiedde met als uitgangspunt: 'Voorop is gesteld, dat de industrialisatie
niet w egens ontoereikendheid van het volum en in de nijverheidssector
mag worden geremd.' Vooral de woordvoerders van de confessionele par
tijen toonden de neiging om op z'n minst verbaal dit uitgangspunt te be
twisten ten faveure van de woningbouw. Andriessen (KVP): '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 verkeren in zedelijke nood (...).' Een wijziging van de priori
teiten drukten ze evenwel niet door, zodat de woningbouw achtergesteld
bleef bij de bouw van industriële projecten.
De regionale verdeling van het woningbouwvolume had de bijzondere be
langstelling van de volksvertegenw oordigers. In 't Veld m oest het hoofd
bieden aan pittige kritiek met als vaste achtergrond dat bepaalde regio's of
steden benadeeld werden. Zo trad Oud (VVD), burgemeester van Rotterdam,
in het strijdperk voor de verwoeste Maasstad, de Fries Algera (ARP) voor de
noordelijke provincies en Van der Feltz (CHU) voor W alcheren, dat in 1944
bewust geofferd was voor de geallieerde en nationale zaak. Ook Van Dis
(SGP) appelleerde aan het nationale schuldgevoel door de verwoestingen in
het Betuw se Kesteren-O pheusden en van het vissersdorp Ter Heyde in
herinnering te roepen. De bewoners daarvan hadden getoond 'warme aan-
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hangers en verdedigers te zijn van vorstenhuis en vaderland.’ De minister
gaf evenwel geen krimp en wilde enkel Rotterdam en Den Haag eventueel
voorrang verlenen bij de toewijzing van woningcontingenten. Alles bijeen
bleef In 't Veld in de Staten-Generaal uitstekend overeind, massief gesteund
door zijn geestverwanten en fel gekritiseerd door Van der Feltz. Volgens de
laatste liet de minister zich teveel leiden door 'enige papiertjes (...) die hij
waarschijnlijk statistieken zou noemen (...).'
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De verschijning van drie volumineuze delen over de periode Beel (19461948), de voortgang van het project Drees-Van Schaik (1948-1951) en de zeer
uiteenlopende, soms tegenstrijdige reacties in den lande op het werk van
het CPG geven aanleiding tot een tussentijdse evaluatie, tevens bezinning
op de doelstellingen, werkwijze, structuur en vooruitzichten van het CPG.

Korte schets ener geschiedenis van het CPG
Het centrum dankt zijn ontstaan aan de bijzondere belangstelling van prof.
mr. F.J.F.M. Duynstee voor de actuele politiek en de historische wortels
daarvan. Deze bekende publicist volgde de politiek op de voet, liet zich door
de hoofdrolspelers informeren en schreef onder meer het standaardwerk De
Kabinetsformaties 1946-1965. De beschrijving van de opeenvolgende form a
ties vulde hij aan met 'enige lotgevallen' van het betreffende kabinet. Deze
'lotgevallen' waren vrij willekeurig gekozen en de beschrijving ervan vari
eerde van uitvoerig tot opsom m ing van enkele controversiële kwesties.
Deze 'aanvullingen' op de formaties verrieden Duynstee's ambitie om de
na-oorlogse parlementaire geschiedenis te (doen) beschrijven bij wijze van
vervolg op Van Welderen Rengers en Oud.
In 1970 wist Duynstee de juridische faculteit te overtuigen van de wense
lijkheid om een centrum voor parlementaire geschiedenis in het leven te
roepen, dat zich meer in het bijzonder met de beschrijving van het doen en
laten van het parlem ent onder de opeenvolgende kabinetten zou belasten.
De toegankelijkheid van de notulen van de m inisterraad vormde een ar
gument te meer voor dit project. Nog in 1970 begon dr. J. Bosmans aan het
onderzoek van de periode Schermerhorn-Drees (1945-1946), terwijl een jaar
later dr. M.D. Bogaarts de periode Beel (1946-1948) entameerde. ZWO was
bereid gevonden om dat laatste project voor vier k vijf jaar te subsidiëren. In
1977 verscheen het eerste deel in de reeks en wel van de hand van Bosmans
en Duynstee (756 pag.). In datzelfde jaar benoemde de faculteit dr. P.F. Maas,
die de dagelijkse leiding van het CPG opgedragen kreeg en bovendien de
beschrijving van de periode Drees voor zijn rekening zou nem en. De
juridische faculteit had inmiddels ingestemd met een personele uitbreiding,
waardoor twee senior- en twee junior-medewerkers aan het CPG verbonden
zouden worden.
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Eind 1977 schreef Maas het eerste 'Interimrapport van het derde centrumproject ten behoeve van een eerste selectie en van de planning der werk
zaam heden voor de eerstkomende twee jaar'. Met gebruikmaking van de
inm iddels opgedane ervaring en deskundigheid en door toetsing van het
bronnenmateriaal aan een aantal selectiecriteria, was een voorlopige inven
tarisatie gem aakt van de onderwerpen die voor nader onderzoek in aan
merking kwamen. Het interimrapport werd vervolgens toegestuurd aan een
aantal deskundigen (prof. dr. N. Cramer, prof. dr. I. Schöffer, prof. dr. I. Lipschits, prof. dr. S.E. van der Wal en dr. W. Drees sr.) voor commentaar. De
reacties waren doorgaans positief en maakten slechts een enkele bijstelling
nodig. Wel waarschuwde een enkele deskundige voor de verpletterende
omvang van het primaire bronnenm ateriaal én het gevaar van 'integrale'
c.q. 'totale' geschiedschrijving als teveel aandacht geschonken zou worden
aan de omgevingsfactoren en de context van het parlementair gebeuren.
Nu het onderzoeksplan gereed was, kon de benodigde tijd voor de uitvoe
ring berekend worden. De uitkomst verwekte enige verbijstering. Enkel de
bew erking van het bronnenm ateriaal en van de relevante literatuur zou
tenminste 22 mensjaren vergen. Na ampel beraad besloot de staf dat een
rigoreuze beperking van de onderwerpen, zonder voorafgaand (en dus tijd
rovend) vooronderzoek, zich niet verdroeg met de doelstelling: een alge
mene parlem entaire geschiedenis, die wetenschappelijk verantwoord dien
de te zijn. Zom aar een reeks onderwerpen laten vallen zou niet of onvol
doende te verantwoorden zijn. Een dergelijke ingreep zou leiden tot vrij
willekeurige 'capita selecta' zonder de mogelijkheid van een brede evaluatie
van de resultaten van de parlem entaire bem oeienis met w etgeving en
beleid.
Een en ander noopte tot langdurige en intensieve teambesprekingen over de
vraag naar de beste d.w.z. meest effectieve methode van werken met als al
gemene achtergrond de vraag naar de essentie van parlementaire geschied
schrijving, en derhalve naar een heldere probleemstelling en toepasbare se
lectiecriteria. Zo stelde drs. K. de Vries een 'dynamische' onderzoeksmetho
de voor, geënt op het 'doelstellingen-instrumenten model', zoals toegepast
in de economische wetenschap. Bij nadere beschouwing bleek deze methode
weinig of niets bij te dragen aan de oplossing van het kernvraagstuk: de se
lectie van het bronnenmateriaal. Ook de besprekingen van de concept-teksten van dr. Bogaarts onder leiding van prof. Duynstee stonden permanent
onder zware druk van de vraag: kan het niet anders en vooral sneller? Deze
druk bracht dr. Bogaarts ertoe zijn ambitieuze opzet, door ZWO eerder
'goedgekeurd', steeds meer af te slanken en zich voornamelijk te beperken
tot Handelingen der Staten-Generaal en relevante literatuur.
H et 'Tweede Interim rapport betreffende de voortgang en vooruitzichten
van het project Drees-Van Schaik', verschenen in 1979, sloot de interne discussie-fase in zoverre af dat Maas aan prof. Duynstee en de faculteit liet
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weten dat met de beschikbare personele middelen de verschijning van de
delen Drees onverantwoord lang op zich zou laten wachten. Hij verzocht de
faculteit een keuze te maken uit een drietal opties: 1) liquidatie van het CPG
2) wijziging van de doelstelling van het CPG in dier voege dat de ambitie
een algemene en brede parlementaire geschiedenis te schrijven geheel losge
laten zou worden ten faveure van deelstudies e.d. 3) verdubbeling van de
personele bezetting bij handhaving van de oorspronkelijke doelstelling. Het
faculteitsbestuur onderschreef de juistheid van de conclusies en koos voor
alsnog voor de 'verdubbelings-optie', mits daarvoor externe financiering ge
vonden kon worden. Deze keuze kon niet verhinderen dat de beide andere
opties voortdurend overwogen werden, ook al omdat de faculteit bezuini
gen moest en de externe financiering lang op zich liet wachten.
Inmiddels had het CPG zich verzekerd van de bijstand van een Raad van
Advies, waarin o.m. zitting hadden de hoogleraren A.F. M anning en A.M.
Donner en voorts ex-premier P.J.S. de Jong, H.J.L. Vonhoff, E. van Thijn, in
1981 opgevolgd door D. Dolman, G.W.B. Borrie en P. Jongeling. Deze Raad,
maar ook het faculteitsbestuur en het College van Bestuur van de KUN gin
gen eind 1979 akkoord met een reeks voorstellen van Duynstee en Maas, die
onder meer voorzagen in een 'eigen' w etenschappelijke leiding van het
CPG door een bijzonder hoogleraar, in een 'nationale' stichting als buffer
tussen overheid en geschiedschrijving, tevens toezichthouder op het CPG
en in een subsidieaanvrage van ƒ400.000,-- voor uitbreiding van de staf. De
faculteit verbond zich in deze voorstellen tot de bekostiging van twee senior-m edew erkers en een junior-m edew erker, anderhalve form atieplaats
voor administratieve ondersteuning, huisvesting en kantoorbehoeften. De
voorstellen werden allereerst voorgelegd aan en besproken met de funge
rende voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Dolman, die geheel overtuigd
raakte van de wenselijkheid van een wetenschappelijk verantwoorde, parle
m entaire geschiedschrijving na 1945. Op zijn initiatief nam het parlement
een p.m.-post van ƒ100.000,-- in zijn begroting op ten gunste van de uitbrei
ding c.q. herstructurering van het CPG. Ook premier Van Agt en vicepremier W iegel lieten weten dat zij de voorstellen van het CPG in beginsel
zouden ondersteunen wegens het grote politieke en m aatschappelijke be
lang van het onderzoek.
Het plotseling overlijden van prof. Duynstee in 1981 en het uitblijven van
een definitieve beslissing over de subsidie-aanvrage, schiepen een uiterst
onzekere situatie rond het (voort)bestaan van het CPG. In goed overleg met
de dekaan van de faculteit, prof. mr. W.C.L. van der Grinten, werd besloten
het project-Drees te bevriezen in afwachting van de finale besluitvorming
over subsidie-aanvraag, doelstelling c.q. voortbestaan van het CPG. Boven
dien bevroor de faculteit de vervulling van voorkomende vacatures, waar
door de facto enkel Bogaarts en Maas nog werkzaam waren voor het CPG.
De laatste publiceerde nadien o.m. Kabinetsform aties 1959-1973 w aarv o o r
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prof. Duynstee al het nodige voorbereidende werk had verricht én een reeks
artikelen en columns, terwijl collega Bogaarts doorwerkte aan het projectBeel, onder supervisie van de Nijmeegse hoogleraar staatsrecht prof. mr. C.
Kortmann. Vrij verrassend besloot het kabinet-Van Agt III in zijn laatste
bijeenkom st op 29 augustus 1982 om de subsidie-aanvraag onder bepaalde
voorwaarden te honoreren. Premier Van Agt lichtte op de persconferentie
dit besluit toe door onder meer naar de p.m.-post van het parlement te ver
wijzen. Bovendien hechtte hij eraan om het besluit te kwalificeren als een
'hommage' aan de allerwege betreurde Duynstee.
Na minister van Onderwijs en Wetenschappen A. Pais, liet ook minister J.
van Kemenade weten het CPG te zullen steunen, onder meer door mee te
werken aan de aanstelling van zgn. 'vertrouwensambtenaren' aan de ver
schillende departementen. Dit instituut heeft door allerlei oorzaken niet aan
de verwachtingen voldaan. In 1982 stelde O en W alvast ƒ200.000,-- ter be
schikking van de faculteit bij wijze van voorschot en met de bedoeling het
voortbestaan van het CPG te verzekeren. Desondanks kwam het centrum in
de gevarenzone omdat de faculteit liet weten liquidatie te overwegen indien
het College van Bestuur de bezuinigingen op het facultaire budget niet zou
reduceren. Uiteindelijk verminderde het College de aanslag met ƒ300.000,—
onder meer verwijzend naar de wenselijkheid van het voortbestaan van het
CPG (eind 1983). Ongeveer tegelijkertijd consulteerde het ministerie van O
en W tal van gezaghebbende instanties over het voornemen in Nijmegen
een min of m eer 'nationaal' onderzoeksinstituut te vestigen. ZW O, de
Stichting voor Historisch Onderzoek, de Rijkscomm issie Vaderlandse Ge
schiedenis en de Coördinatiecommissie voor de bestudering van de Parle
m entaire Geschiedenis in Nederland erkenden eenstemmig het belang van
een w etenschappelijk verantw oorde parlem entaire geschiedsch rijvin g,
m aar verschilden onderling van mening over prioriteit, vestigingsplaats,
bestuurlijke vormgeving en haalbaarheid van het onderzoeksplan.
A angezien het besluit van het kabinet-Van Agt III blijkbaar geen enkele
garantie bood voor het voortbestaan van het CPG, continueerde de directeur
van het CPG het ad hoc beleid, dat gericht was op het doen verschijnen van
publikaties waarmee de kwaliteit c.q. produktiviteit van het Centrum 'bewe
zen' kon worden. Dat beleid zou resulteren in een tweetal promoties (dr. J.
Clerx en mr. P. Bovend'Eert) en een reeks van publikaties.
U iteindelijk bleef de afronding van het CPG-dossier ten departemente ste
ken op de bezwaren van de Koninklijke Nederlandse Academie van Weten
schappen tegen de voorgestelde structuur van het CPG. De KNAW vond
deze structuur tweeslachtig en wilde öf een facultair onderzoeksinstituut öf
een nationaal centrum. Zolang de bezwaren niet weggenomen waren, wei
gerde de KNAW mede te werken aan de oprichting van de voorgestelde na
tionale stichting: 'Het betreft hier een belangwekkend initiatief ten behoeve
van de parlementaire geschiedenis en er bestaat in de kring van de Acade-
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mie veel waardering voor het wetenschappelijk onderzoek dat het CPG ver
richt’ (KNAW, 1984). Pas medio 1986 besloot O en W de Raad van Advies
van het CPG aan te wijzen als toekomstig bestuur van de Stichting Parle
m entaire Geschiedenis die in december 1985 opgericht werd en in januari
1986 een samenwerkingsovereenkomst sloot met de KUN c.q. de juridische
faculteit. De overeenkomst voorziet o.m. in subsidiëring voor twaalf k vijf
tien jaar met een tussentijdse totaal-evaluatie van het CPG in 1993.
In de loop van 1986 kwam het CPG op de beoogde sterkte van zeven fte's en
kon met de uitvoering van het project Drees-Van Schaik eerst goed
begonnen worden. Door tal van factoren bleef het evenwel onrustig binnen
en rond het CPG. De voorgenomen bezuinigingen op het CPG veroorzaak
ten veel onrust en vergden veel van de motivatie van de staf. Bovendien
laaiden al snel de discussies over voortgang en methodiek weer op zonder
uitzicht op een bruikbaar alternatief. Deze discussies vonden een voedings
bodem in de geleidelijk oplopende achterstand op het produktie-schema en
spitsten zich toe op de omvang en aard van de publikaties over de periode
Beel.
Sam engevat kan men stellen dat het CPG in de achterliggende jaren rust
noch duur kende, hetgeen uiteraard ten koste ging van de tijd en aandacht
voor de uitvoering van de grote projecten. De huidige structuur van het
CPG is de uitkom st van een lange en moeizame wordingsgeschiedenis en
draagt daarvan ook de sporen.

Parlementaire geschiedenis en haar beschrijving
In het ’Ten Geleide' van De laatste tijd. G eschiedschrijving over Nederland
in de 20e eeuw (Utrecht 1987) stelde Manning de vraag: 'Is er wel een dui
delijke conceptie van parlem entaire geschiedenis.' In dezelfde publikatie
zegt Bosmans: 'Het object van de parlem entaire geschiedschrijving is dif
fuus. De termen parlem entaire geschiedenis, staatkundige geschiedenis en
politieke geschiedenis zijn in de regel inwisselbaar. Omschrijft men het ob
ject van de parlementaire geschiedschrijving met parlem ent en politiek, dan
staat de historiograaf voor een onmogelijke opgave. Alleen al om al het ge
drukte ook maar door de vingers te laten glijden heeft men aan een men
senleven niet genoeg (...).' Dezelfde Bosmans en zijn co-auteur Duynstee
volstonden in het 'Voorwoord' van H et kabinet Scherm erhorn-D rees 19451946 (Assen en Amsterdam 1977) m et de volgende verantwoording van de
opzet: 'Hoewel de serie in eerste aanleg is opgezet als een inventarisatie van
de na-oorlogse parlem entaire problemen, gaat het toch niet uitsluitend om
een afgezonderde beschrijving van de gebeurtenissen in het parlement.
Zonder de pretentie te hebben een doorlichting te geven van de samenle
ving in al haar facetten, zullen tevens die maatschappelijke ontwikkelingen
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aandacht krijgen, waarvan de weerslag in de politieke verhoudingen in het
algemeen en in het parlement in het bijzonder duidelijk is aan te tonen.
M.a.w. getracht wordt om niet alleen het parlementaire gebeuren in kaart te
brengen, maar om ook in grote lijnen de historische context te schetsen,
waarbinnen dit parlem entaire gebeuren zich heeft afgespeeld; zo kan een
beschrijving van een schijnbaar geïsoleerde arena worden voorkomen.
Voor een redelijke weergave van de historische context wordt gebruik ge
m aakt van de notulen van de M inisterraad en zijn onderraden; dag- en
weekbladen en verslagen van talloze instellingen en instanties, alsmede
inm iddels verschenen literatuur zijn daarnaast belangrijke vindplaatsen.
Het onderzoek naar de achtergronden van de na-oorlogse politiek is dus
bescheiden gehouden. Gezien de beperkt beschikbare literatuur zou een
brede schets van deze achtergronden diepgaand en tijdrovend archiefonder
zoek vergen, waarvoor binnen het Centrum de middelen ontbreken. En ge
let op de omvang van het eerste deel zou zo’n schets ofwel de delen onhan
teerbaar maken ofwel het centrale thema: de gebeurtenissen in het parle
ment, in gedrang brengen. Wij hopen dan ook dat de door het Centrum te
bieden inventarisatie een aanzet zal zijn tot nader onderzoek.'
W ie op zoek gaat naar een bruikbare definitie van parlem entaire geschied
schrijving m et een heldere object-om schrijving w elke tevens het terrein
van het onderzoek duidelijk beperkt en afbakent, komt tot de verrassende
conclusie dat zo'n definitie niet bestaat. Verrassend, omdat Nederland in
middels een rijke traditie aan publikaties op dit terrein kent met vermaarde
en veel geraadpleegde 'overzichtswerken' van o.m. Van W elderen Rengers
en Oud. Bovendien kent Nederland sedert de jaren zestig een leerstoel par
lem entaire geschiedenis, gevestigd te Leiden. Overigens sprak de leerstoelhouder in zijn inaugurele rede (1972) terecht van de 'Dode Zee der parle
m entaire beraadslagingen' en om schreef hij de parlem entaire geschied
schrijving als een 'schijnbaar nimmer eindigende dialoog van een volk in
gesprek met zichzelf,' waarbij de historicus niet 'de rol van de onfeilbare
politicus van gisteren moet willen spelen.'
Bij wijze van recensie op het derde deel uit de Van W elderen Rengers-reeks,
geschreven door W .H. Verm eulen, had de gezaghebbende historicus I.J.
Brugmans overigens een poging tot object-om schrijving gedaan, die door
Bosmans in De laatste tijd als 'een soort blauwdruk voor de parlem entaire
geschiedschrijving' aangem erkt werd: 'Parlem entaire geschiedenis dient
m éér te geven dan een resumé van de besprekingen (...) in de Kamers; de
strom ingen in de samenleving en de staatkundige partijvorm ing, beide in
hun verband m et de evolutie der m aatschappelijke toestanden, moeten
evenzeer worden belicht, zonder dat de parlem entaire werkzaamheden
schuil gaan achter een teveel aan 'achtergrond'. Van personen, die in het
parlem ent naar voren komen, dient een beeld te worden gegeven, maar het
beeld mag nimmer worden tot een kleine biografie. De auteur van een par-
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lem entaire geschiedenis moet zijn persoonlijke inzichten omtrent de in de
kam ers besproken onderw erpen onder de korenm aat laten, hij behoort
enkel uiteen te zetten welke standpunten naar voren kwamen en op welke
gronden deze berustten.'
In mijn inaugurele rede (1988) heb ik deze object-om schrijving als te ruim
afgewezen. Ik citeer: 'Hiermee zou ik gaarne instemmen, ware het niet dat
we hier een welluidend en verleidelijk Sirenen-gezang beluisteren, dat van
de onderzoekers weinig meer overlaat dan geraamten en knoken aan de
stranden van 'Cram ers Dode Zee'. Brugmans bepleit, onbew ust van de
m ethodische problemen, een integrale geschiedschrijving van alle facetten
en segm enten van de sam enleving voor zover deze raakvlakken hebben
met en veelal van invloed zijn op, het doen en laten van regering en par
lement. De schier volkomen vervlechting van overheid en samenleving in
vrijwel elk bereik maakt Brugmans model tot een bekoorlijke utopie.'
Ook de Utrechtse hoogleraar politieke geschiedenis J.A. Righart schijnt deze
opvatting toegedaan. In zijn oratie Politieke cultuur: een om gevingsverken
ning (1989) zegt hij: 'De dualiteit tussen staat en maatschappij, in de negen
tiende eeuw nog evident en voor iedereen herkenbaar, is in onze tijd nog
nauwelijks zichtbaar. Alles lijkt inderdaad politiek te zijn geworden (...)
niettem in lijken mij twee gevolgtrekkingen in deze context relevant en
boven discussie verheven. Ten eerste: door de symbiose van staat en maat
schappij in de twintigste eeuw is het werkterrein van de politiek historicus
gigantisch uitgedijd. Alle machtsrelaties zijn immers gepolitiseerd. Sommi
ge historici zullen dit wijd gapende holism e w ellicht als ontm oedigend
ervaren en zich vertwijfeld afvragen wat nog specifiek is aan de geschiede
nis van de politiek. Persoonlijk zie ik het echter als een prachtige passepartout en bovendien als een enorme aansporing tot inter- en intradisciplinaire samenwerkingsvormen. W at de vraag naar het eigene van de contem
poraine politieke geschiedenis betreft: bepalend lijkt mij bovenal het pro
bleemstellend kader van waaruit gewerkt wordt. Bij de politiek historicus is
dat altijd de machtsdimensie. Concreter kan en hoeft het niet voor mij (...).'
Opvallend is uiteraard zijn im pliciete erkenning van de noodzaak van inter-disciplinaire samenwerking, door het CPG van meet af aan gepraktizeerd
en één van de randvoorwaarden voor de subsidietoekenning. Voor het ove
rige brengt zijn stellige bewering over 'de machtsdimensie’ ons niet verder,
zeker niet waar hijzelf Harold Lasswell's definitie van politiek aanhaalt:
'Politics: who gets what, when, how?' W aarom zou het probleemstellend
kader altijd de m achtsdimensie moeten zijn? W at is trouwens 'de machts
dimensie'? M et méér instem m ing lazen we dat 'de politieke geschiedenis
nog steeds gebukt gaat onder het odium evenementieel en de politiek histo
ricus geniet in m enige kring nog altijd een tw ijfelachtige reputatie: een
accurate, maar oer-saaie samensteller van gortdroge kalendaria, vol van on
betwiste, maar contingente feiten (...) aanbidders van drie afgoden: de poli-
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tiek, het individu en de chronologie.' In een bespreking van de delen Beel
van de hand van Bogaarts typeerde de Leidse hoogleraar J. Bank de auteur
als een 'geduldige feitenverzamelaar', die een encyclopedisch geschiedwerk
van onm ogelijke omvang had afgeleverd... Ook hier die kwade reuk waar
Righart van sprak, maar Righart deed tegelijkertijd een energieke poging
om het primaat van de politieke geschiedschrijving te herstellen ten koste
van de overgewaardeerde sociaal-economische geschiedbeoefening (Braudel,
A nnales etc.).
Ook de roep om eerherstel van de staatkundige geschiedschrijving is niet
nieuw. In 1925 riep Colenbrander uit: 'O, wat heeft het verburgerlijkt, ver
eenzaam d N ederlandsche volk aan de groote politieke geschiedschrijving
een behoefte!' Sociale geschiedenis vond hij onpersoonlijk en geestdodend.
Colenbrander stond aan het einde van een liberale traditie van politieke
geschiedschrijving, die triom faal-nationaal van aard was. Eerder had P.J.
Blok in de 'heldenkamp, door de vaderen gestreden voor de hoogste goede
ren der m enschheid' bejubeld. 'De dagen van prins W illem , van prins
Maurits en Oldebarnevelt zijn rijk aan merkwaardige, aan treffende gebeur
tenissen. H et te boek stellen ervan was voor den auteur meer dan twee jaar
lang eene bron van onbeschrijvelijk genot, van hartverheffende aandoenin
gen. Mocht het hem gelukt zijn ook zijne lezers te doen deelen in de gevoe
lens, die hem bij de bewerking bezielden.' Zeer tot mijn spijt moet ik mel
den dat de stafleden van het CPG wel eens dagen kennen dat de hartverhef
fende aandoeningen uitblijven, maar dan blijven toch het onbeschrijflijk
genot en de bezieling...
Sprekend over liberale vooroordelen mag niet onvermeld blijven dat zowel
Van W elderen Rengers als Oud in hun parlem entaire geschiedschrijving
daar evenzeer blijk van gaven. Van W elderen Rengers wilde de uitingen
van m isnoegen en onvoldaanheid tegen de grondwettige vertegenwoordi
ging der natie weerspreken, terwijl Oud de roep om ver gaande staatkundige
hervormingen in de illegale pers wilde matigen door de kennis van de staat
kundige verhoudingen in het verleden te vergroten. Van W elderen Ren
gers en Oud waren beide tijdgenoten en participanten in het parlementaire
werk. Bovendien schreven zij hun op de Handelingen gebaseerde geschiede
nissen in en over een tijd waarin staat en maatschappij nog duidelijk te on
derscheiden sectoren waren en binnen de staat de volksvertegenwoordiging
nog vrij onafhankelijk en geïsoleerd haar taken vervulde. Thorbecke redi
geerde eigenhandig wetsontwerpen en het beslag van de centrale overheid
op de nationale middelen bleef beneden de tien procent. Een wet was nog
een opzienbare en veelal omstreden gebeurtenis, terwijl na de oorlog de
wetgeving het karakter van haasje-over kreeg. Dat verklaart waarom de par
lem entaire geschiedschrijving lang het werk van eenlingen kon blijven,
waarbij opgem erkt mag worden dat alle, soms vernietigende kritiek ten
spijt, zowel de serie Van W elderen Rengers als de reeks van Oud veelvuldig
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geraadpleegd werd en wordt en niemand het belang, wetenschappelijk èn
maatschappelijk, ontkende. Integendeel! Dat belang sprak voor zichzelf en
het zou voor de hand liggen dat hetzelfde gold voor de inmiddels ver
schenen delen over de naoorlogse parlementaire geschiedenis. De recensies
van het eerste deel over de periode Schermerhorn-Drees hadden inderdaad
deze ondertoon, maar stelden tevens de vraag naar het eigenlijke van par
lem entaire geschiedschrijving. Bank prees uitbundig het archief-onderzoek
van Bogaarts, dat overigens bedoeld was als toevallig bijprodukt. 'Bogaarts
en zijn collega’s in Nijmegen zouden echter van hun volledigheidsdwang
moeten worden verlost,' aldus deze deskundige, aan wie het kennelijk ont
gaan was dat enkel straffe selectie op belangrijke thema's de auteur in staat
stelde om voren te trekken in de eindeloze en onontgonnen akkers van de
H andelingen.
Terugkerend naar het uitgangspunt, een werkbare definitie van parlemen
taire geschiedenis, stellen we vast dat noch de liberale-vrijzinnige geschied
schrijving van Van W elderen Rengers en Oud, noch de definitie van I.J.
Brugmans, noch het 'Voorwoord’ van Bosmans, noch de publikaties van de
Leidse leerstoelhouder, Cramer, noch Righart, noch enig ander een dergelij
ke definitie kon of wilde formuleren, deels omdat de geschiedschrijving van
het parlem ent bijna vanzelfsprekend als nuttig en nodig ervaren werd,
ongeacht de lading, die onder deze vlag gedekt werd. Zo kan het werk van
bijvoorbeeld E.P.F.F. W ittert van Hoogland over de sociale verzekering, van
C.J. van Zeben over het nieuwe Burgerlijk W etboek of van H. van Maarseveen over de Grondw et tot de parlem entaire geschiedschrijving gerekend
worden met dien verstande dat de auteurs vooral een bijdrage wilden leve
ren aan de wetshistorische interpretatie.
Vragen naar het object van de parlem entaire geschiedschrijving is vragen
naar de wezenlijke betekenis van het parlement in historisch perspectief en
bijgevolg vragen naar zijn wezenskenmerken. De wezenlijke betekenis van
het parlem ent ligt in zijn volksvertegenwoordigende functie tegenover het
overheidsgezag. Gezag dat lang rechtstreeks afgeleid werd, ontleend werd
aan een almachtige God, maar geleidelijk aan zijn legitimatie moest zoeken
en vinden in de volkssouvereiniteit, in een democratische ordening c.q. in
de parlem entaire democratie. Het overheidsgezag kon enkel nog uitgeoe
fend worden in overeenstem m ing met de volkssouvereine w il zoals tot
gelding gebracht in het parlement. Dat geldt voor het bestuur, waarop het
parlement in toenemende mate controle ging uitoefenen, dat geldt voor de
wetgeving waarvoor de regering de m edewerking en instemm ing van het
parlem ent behoeft. Daarmee hebben we tevens de wezenskenmerken van
het parlem ent aangegeven: controleur van de regering en mede-wetgever.
De regering beschikt in haar bestier over de zwaardmacht, over het gewelds
monopolie, waarmee in laatste instantie de naleving van de gestelde norm
afgedwongen kan worden. De norm zelve wordt gesteld door regering en
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parlement te zamen, die bovendien samen beslissen over de ordening en in
richting van de samenleving, hetgeen een politiek proces impliceert waarin
machtsverhoudingen beslissen over de vraag ’who gets what, when, how?'
De essentie van het parlement bestaat derhalve hierin dat zijn doen en laten
dient bij te dragen, desnoods dwingend door gebruikmaking van de consti
tutionele bevoegdheden, tot een gezagsuitoefening die strookt met de wil en
de rechtsovertuiging van het volk, meer in het bijzonder van de burgers,
hetgeen noodzakelijkerwijs respect en bescherming van minderheidsopvattingen vergt. Juist omdat overheidsgezag zelden vrijblijvend, maar veelal
dwingend wordt uitgeoefend met sancties op het overtreden van de norm,
raakt het parlem entair handelen een wezenlijk belang van iedere burger:
zijn vrijheid van handelen wordt met instemming van zijn volksvertegen
woordigers geconditioneerd of beperkt, desnoods door de aanwending van
geweld. Vandaar ook het belang van het parlementaire handelen en de be
langstelling van media en burgers, waardoor belang van en belangstelling
voor de parlementaire geschiedenis voor zichzelf spreken.
Immers in de naoorlogse verhoudingen dient het overheidsgezag, de rege
ring, zich te verantwoorden tegenover de Staten-Generaal, die op hun beurt
moeten trachten het doen en laten van de regering in overeenstemming te
brengen met de wil en rechtsovertuiging van de burgers. Daartoe overleggen
regering en parlem ent zeer intensief en indringend met elkaar en bij ver
schil van mening over de vraag welk beleid of welke wettelijke maatregelen
de voorkeur verdienen, maken beide partijen gebruik van machtsmiddelen
(bevoegdheden) of bedreigen elkaar daarmee. In het parlement verantwoor
den zowel regering als volksvertegenwoordigers zich tegenover het volk,
dat door de media voorgelicht, bij de eerstvolgende verkiezingen een oor
deel uitspreekt over het functioneren van de volksvertegenwoordigers en
daarmee indirect over het regeringsbeleid.
N aar m ijn oordeel ligt het eigene en het wezenlijke van parlem entaire
geschiedschrijving in de vraag naar de ratio van het parlementair handelen
of nalaten. In de vraag welke argumenten en welke m achtsmiddelen de
volksvertegenwoordigers gebruikten om beleid en wetgeving te legitimeren
of te desavoueren. H et antwoord op deze vraag geeft inzicht in de wijze
waarop destijds de inrichting en ordening van de samenleving verantwoord
werd. Het antwoord zal onder omstandigheden kunnen uitwijzen dat deze
verantw oording voor de huidige samenleving gedateerd of achterhaald is.
Vast staat dat ook nu nog, nu sprake is van functieverlies van de StatenGeneraal ten gunste van de bureaucratie, fo rm eel de legitim atie van het
overheidshandelen ontleend wordt aan het overleg en de besluitvorming in
het parlem ent. H et object van de parlem entaire geschiedschrijving moet
derhalve opgesloten liggen in de vraag naar de argumentatie en machtsuit
oefening van de volksvertegenwoordigers, die geacht worden als contro
leurs en medewetgevers de opvattingen van de burgers te vertolken en zo-
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nodig de gezagsuitoefening van de regering in overeenstemming daarmee
te brengen, desnoods door het verwekken van een crisis.
Uiteraard volgt uit deze object-omschrijving dat de parlementair historicus
aandacht moet schenken aan de voorstellen van de regering en aan de ver
antwoording daarvan, omdat de volksvertegenwoordigers daarop reageren.
Voorts zal het de historicus interesseren hoe en waarom de parlementariërs
c.q. de fracties tot hun standpunten c.q. verantwoording kwamen, maar dat
is in zekere zin een afgeleide vraagstelling, die niet van wezenlijk belang is
voor de resultaten van het gemeen overleg tussen regering en parlement:
gezagslegitimatie, bindende (rechts)gevolgen voor de burgers als gevolg van
de meerderheidsvorming in het parlement. Bestudering en analyses van de
'omgevingsfactoren' van het parlem ent (politieke partijen, w etenschapsbe
oefening, media, belangenorganisaties e.d.) kunnen het gedrag van parle
mentariërs c.q. fracties verklaren, maar voor een goed begrip van structuur
en aard van onze samenleving is een beschrijving van de besluitvorming in
het parlement van wezenlijker betekenis omdat deze besluitvorming bepa
lend was, bindend en legitimerend.
Natuurlijk is parlementaire geschiedenis óók staatkundige geschiedenis, en
óók politieke geschiedenis, maar staatkundige geschiedenis noch politieke
geschiedenis behoeven altijd parlementaire geschiedenis te zijn. Dat hangt
af van de mate waarin de probleemstelling betrekking heeft op de essentie
van het parlem ent: volksvertegenw oordiging tegenover het overheids
gezag, uitgerust met publiekrechtelijke bevoegdheden c.q. machtsmiddelen.
Daarin onderscheidt het parlement zich van willekeurig welke actiegroep of
instantie. Parlem entaire geschiedenis heeft natuurlijk een raakvlak met de
beleidswetenschap, maar onderscheidt zich daarvan doordat niet de wording
of de effecten van het beleid de vraagstelling beheersen, maar wel de verant
woording door regering en parlem ent. Uiteraard kan parlem entaire ge
schiedschrijving behulpzaam zijn bij wetsinterpretatie, maar de parlemen
taire geschiedenis zal allereerst en vooral aandacht schenken aan de parle
mentaire verantwoording van de wetgeving, dus kort inhoud en betekenis
schetsen om vervolgens uitvoerig stil te staan bij de opvattingen van de par
lementariërs c.q. fracties.
Parlem entaire geschiedschrijving is uiteraard sterk descriptief, maar de
beschrijving geeft 'vanzelf' een verklaring voor het waarom van bestuur of
wetgeving, omdat de beschrijving de verantwoording door de actores weer
geeft. Parlem entaire geschiedenis kent uiteraard een 'departementaal' ele
ment omdat het regeringsbeleid zich nu eenmaal ontvouwt in het beleid
van afzonderlijke m aar geheel verantw oordelijke m inisters, die aan het
hoofd van een 'eigen' bureaucratie staan. Maar parlementaire geschiedenis
is geen departementale geschiedschrijving, omdat noch de lotgevallen van
het departement, noch de interne beleidsvoorbereiding, noch de (machts)verhoudingen binnen het departement wezenlijk zijn voor de parlementair
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historicus, maar wel de confrontatie van de minister met de volksverte
genwoordiging in het parlement. Vanzelfsprekend kunnen 'departementale
factoren' een verklaring geven voor het verloop van deze confrontatie en
zijn ze van belang.
Kortom, parlem entaire geschiedschrijving heeft allereerst en vooral de in
teractie tussen regering en parlement als object, terwijl de interactie tussen
parlem ent en samenleving veeleer het object vormt van bijvoorbeeld poli
tieke geschiedschrijving, die als zodanig verklarend kan zijn voor het ge
beuren in het parlement omdat zij antwoorden kan geven op vragen als:
hoe kwamen de parlementariërs tot hun standpunt, op grond van welke in
form atie en onder druk van welke maatschappelijke organisaties? O f nog
wezenlijker, voldeed het parlement aan zijn originele taak: het binden van
het overheidsgezag aan de wil en de rechtsovertuiging van de burgers?
De parlem entair historicus probeert allereerst inzicht te geven in de over
w egingen, argum enten, inform atie en m achtsverhoudingen, die hebben
geleid tot bindende besluitvorm ing, die bepalend was voor de wijze van
bestuur, voor de structurering en normering van de samenleving en voor
de verdeling van schaarse middelen en voordelen over de verschillende
bevolkingsgroepen. Met 'voordelen' worden in de politicologie ook machts
posities e.d. aangeduid.

Bronnen en literatuur
Nu we het kern-object van de parlementaire geschiedschrijving hebben om
schreven als het sam envallen van de verantw oording in het parlem ent,
door regering en volksvertegenwoordigers, van de gezagsuitoefening waar
door deze gezagsuitoefening gelegitimeerd wordt, de samenleving gestructu
reerd wordt en de burger genormeerd wordt, behoeven we ons minder be
zorgd te m aken over de 'onm ogelijkheid' van parlem entaire geschied
schrijving en nog minder over de soms veronderstelde 'overbodigheid'. E.
H. Kossmann Veertig jaren: 'De staat is alomvattend; omdat de staat over
alles zijn woordje meespreekt, is eigenlijk alles politiek of .... niets, want een
centrum waar de beslissingen genomen worden is nauwelijks nog aan te
wijzen. Beleidsvoorbereiding, -vorm ing en -uitvoering zijn dermate met
elkaar verstrengeld en zo veelomvattend, dat het gelijkstellen van de staat
m et regering en volksvertegenwoordiging een onaanvaardbare versim pe
ling van de werkelijkheid is. De identiteit van de staat en daarmee van de
politiek is zoekgeraakt. Periferie is vaak veelzeggender ter verklaring dan
centrum zelf.' Kossmann bepleit verderop een wat afstandelijke-ironische
schrijfstijl: 'Want als de historicus het huis van zijn vak verlaat en zich op
straat begeeft, waaien hem twijfels en tegenstrijdigheden tegemoet.'
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Voor alle duidelijkheid, wat Kossmann hier zegt, komt vrijwel overeen met
de opvatting van Righart, maar raakt vooral de politieke geschiedschrijving
of p oliticologie, minder de parlementaire geschiedschrijving. Voor haar is
de verantwoording en besluitvorming in het parlement van essentieel be
lang omdat uiteindelijk daar en nergens anders de formalisatie en legitima
tie van politieke en bestuurlijke processen plaats vindt. M inisters, parle
mentariërs, topambtenaren kunnen onderling kongsies vormen, intrigeren,
samenspannen met belangenorganisaties, kortom politiek bedrijven, macht
en invloed m obiliseren, uiteindelijk moeten m inisters èn parlem entariërs
zich expliciet in het parlement verantwoorden voor hun standpunten, daar
bij kritisch gevolgd door bijvoorbeeld de media en deskundige wetenschap
pers in den lande. Voor de parlementair historicus zijn staat, regering en
volksvertegenwoordiging wel degelijk nadrukkelijk te onderscheiden enti
teiten met verschillende taken en bevoegdheden, waarop ze aangesproken
en beoordeeld kunnen worden. De parlementair historicus bezit een leven
dige belangstelling voor die politieke en bestuurlijke processen omdat hij
weet dat 'achter de naakte woorden, zoals in de Handelingen opgetekend,
veel m eer kan steken dan men op het eerste gezicht zou denken.' (W.H.
Vermeulen geparafraseerd). Maar de parlementair historicus weet óók dat
een nauwkeurige en volledige beschrijving hiervan, bijvoorbeeld op basis
van diepgaand archiefonderzoek wellicht het Rankeaanse ideaal kan bena
deren, hoewel veel persoonlijke contacten en het telefoonverkeer zich aan
elke controle onttrekken, maar dan nog enkel de 'machtsdimensie' verhel
dert en niets afdoet of bijdraagt aan de wezenlijke betekenis van de publieke
verantw oording in de openbaarheid van 's lands vergaderzaal: het parle
ment, waar beslissingen genomen worden die land en volk conditioneren.
Vanuit deze wetenschap en bij wijze van toelichting op de methodische
problem atiek van de contem poraine parlem entaire geschiedschrijving,
verkennen we kort het bronnenmateriaal en de literatuur waarop de parle
mentair historicus aangewezen is.

H andelingen der Staten-G eneraal
Basis en voornaamste bron voor het onderzoek en de beschrijving blijven
uiteraard de Handelingen der Staten-Generaal. Als gevolg van de exponen
tieel toenemende overheidsbemoeiing groeit ook de omvang hiervan expo
nentieel: voor het tijdvak 1945-1946 circa 3000 pagina's (verslagen en bijla
gen); voor het tijdvak 1946-1948 circa 16.000 pagina's en voor de periode
1948-1952 circa 36.000 pagina's, groot formaat, dubbel-koloms. Herinnerd zij
aan de omvang van deel I, het kabinet-Schermerhorn-Drees, circa 750 pagi
na’s en de omvang van de delen Beel, circa 2500 pagina's, hetgeen afgezet te
gen de omvang van de Handelingen een aanwijzing geeft aangaande het
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‘bewerkelijke karakter' van deze bron. Doorgerekend naar de periode 19481952, met circa 36.000 pagina's Handelingen zou dat tot zo'n zeven delen
van in totaal 4300 pagina's leiden, waarmee we in de buurt van de serie van
dr. L. de Jong zouden komen. Welnu, door een forse versobering van de op
zet zal het CPG-team deze trend ombuigen naar een reductie met circa vijftig
procent, dus drie delen en circa 2100 pagina's.
N iet enkel de omvang van het bronnenm ateriaal stelt hoge eisen aan
methodiek en selectie, ook de inhoud van de Handelingen vergt een grote
mate van veelzijdige deskundigheid, die de parlementair historicus zich
door onderzoek in de (vak)literatuur moet eigen maken. Een voorbeeld kan
dit illustreren. Op 11 juni 1969 discussieerde de Tweede Kamer, althans een
handjevol specialisten, over een wetsontwerp op de V ennootschapsbe
lasting, dat verdedigd werd door staatssecretaris F.H.M. Grapperhaus. Eén
kam erlid, W. Scholten (CHU), inmiddels vice-president van de Raad van
State, wees op de zwakke plek van dit ontwerp: 'Artikel 12 (over de deelne
mingsvrijstelling, PFM ) mijnheer de Voorzitter, is niet het eenvoudigste ar
tikel van dit wetsvoorstel. Het is wel een bepaling die een belangrijke ver
ruim ing gaat geven aan de deelnemingsvrijstelling. (...) Ik vind dat een
goede zaak, waarbij ik één kanttekening wil plaatsen. Er wordt namelijk in
dit artikel geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse
deelnemingen. Daarbij is bij mij de vraag gerezen, of de verruim ing ten
opzichte van in het buitenland gevestigde dochter-ondernemingen toch in
dit gehele systeem niet wat gunstig is, in die zin dat er mogelijkheden van
een zeker - "misbruik" is een zwaar woord - gebruik ontstaan, die de bedoe
lingen wat gaan doorkruisen. (...) Het is maar een klein puntje, mijnheer de
Voorzitter, maar ik vind dit toch van voldoende belang om er bij dit plenai
re debat enige aandacht aan te wijden (...).'
Grapperhaus: 'M ijnheer de Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaardigde de
heer Scholten dankbaar, dat hij nog eens aandacht heeft gevraagd voor mo
gelijke gevolgen van het nieuwe régime voor de deelnem ingsvrijstelling.
(...) Dit effect is niet beoogd. (...) Ik heb het gevoelen, dat de gevaren, die de
geachte afgevaardigde signaleert, op dit moment naar het zich laat aanzien
niet van een dergelijke betekenis zijn, dat wij maatregelen zouden moeten
nemen. Ik wil de geachte afgevaardigde echter toezeggen, dat als zich inder
daad een ontwikkeling in die richting manifesteert en als het van betekenis
wordt, op dit punt een w ijziging zal worden aangebracht in de deelne
m ingsvrijstelling (...).'
Zo op het eerste gezicht een onbelangrijk, 'technisch' debatje, waarvan de
historicus weinig méér snapt dan dat. Maar waar ging het in werkelijkheid
om? Alle w insten en andere voordelen uit deelnem ingen werden vrijge
steld van vennootschapsbelasting, hetgeen ook zou gelden voor'buitenland
se deelnemingen. Verliezen van buitenlandse deelnemingen bleven even
wel aftrekbaar. In feite werden de multinationals vrijgesteld van de ven-
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nootschapsbelasting, waarvan de opbrengsten sindsdien zijn gedaald van elf
procent van de totale staatsinkomsten tot één procent in 1987. Kleine en
middelgrote bedrijven zonder buitenlandse deelnemingen bleven gewoon
schatplichtig. Door een initiatief van een kamerlid, P. Vermeend (PvdA), die
deze toestand onaanvaardbaar achtte, kwam deze vrijstelling opnieuw in
discussie (1987), bijna twintig jaar later... Mag van een historicus verwacht
worden dat hij een dergelijke ver gaande strekking van een ogenschijnlijk
'onschuldig' ogend wetsartikel onmiddellijk doorziet? Neen, dus zal hij ge
houden zijn steeds de vakliteratuur te raadplegen, want uiteraard gaat het
hier om een politiek-maatschappelijk feit van gewicht. Enkel door de inzet
van een econoom of ju rist kan dit probleem niet ondervangen worden,
hooguit enigszins verlicht. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat slechts een
hoog m inim um -niveau aan zeer uiteenlopende deskundigheid de parle
mentair historicus tot een relevante vraagstelling kan brengen: bijvoorbeeld
hoe was het mogelijk dat in de jaren zestig, waarin de m ultinationals met
hun poliep-achtige m achtsstructuren in een kwade reuk stonden, het par
lem ent instemde met deze genereuze vrijstelling zonder veel bezwaar van
de linkerzijde? Diezelfde linkerzijde liep destijds storm tegen de ondoor
zichtige machtsuitoefening door multinationals!
Bovendien zal de parlem entair historicus recht moeten doen aan de ver
schillende strom ingen in het parlem ent, zoveel m ogelijk naar evenredig
heid van hun m achtspositie (zetelaantal, regeringspartij of oppositie).
Zoveel mogelijk, omdat de interventies van de kleinere partijen niet zelden
reliëf geven aan de posities van de grotere partijen, ook al omdat zij niet
beperkt worden in hun uitingen door de mogelijkheid ooit zelf deel uit te
maken van een coalitie. Voorts zal aandacht geschonken m oeten worden
aan de opstelling van de Eerste Kamer, waar vaak meer doorwrochte analy
ses gegeven worden met soms duidelijk andere accenten of opvattingen dan
te berde gebracht door de geestverwanten aan de overzijde, ja soms een af
wijkende opstelling gekozen wordt.

N otulen m inisterraad en onderraden
Voor ons onderzoek kunnen wij gebruik maken van de notulen van de
m inisterraad en de onderraden, welke berusten in het Algem een Rijks
archief te Den Haag. De notulen van de ministerraad geven in het kort de
discussies weer die gevoerd zijn naar aanleiding van een bepaald onder
werp. Bij de m eeste onderwerpen (ontwerpen van wet, m aatregelen van
bestuur of nota’s) vinden echter in het geheel geen gedachtenwisselingen
plaats en worden alleen tekstuele opmerkingen gemaakt. Bij het toenemen
van de overheidstaken, van de gecom pliceerdheid van de aangesneden
thema's of van de spanningen binnen het kabinet - gevolg van bijvoorbeeld
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de onrust in het land zelf - worden de discussies echter uitvoeriger en ne
men de notulen in omvang toe.
Door de geweldige groei van de wetgevende activiteit en de steeds meer
overleg vergende Indië-zaak was de omvang van de notulen voor de perio
de Beel ten opzichte van het kabinet-Scherm erhorn-Drees reeds vervier
voudigd. In de periode 1948-1952 zet deze stijgende lijn zich voort, mede
vanwege het toenemende overleg over de Europese integratie, de financieeleconomische onderwerpen, de internationale spanningen en de crisis-Stikker in 1951.
Van de onderraden van de m inisterraad, waarvan de notulen door ons
eveneens bestudeerd w orden, is met name de Raad voor Econom ische
Aangelegenheden van belang. Hoewel wij theoretisch de beschikking heb
ben over de bijlagen bij de agenda van de verschillende raden, zou het afgezien van de wijze van opbergen, die zulks goeddeels belet - fysiek niet
mogelijk zijn alle stukken te raadplegen, te ficheren en te gebruiken. De no
tulen geven, sam engevat, soms een goede achtergrond bij een bepaald
voorstel of besluit. In de jaren die tot nu toe zijn onderzocht (1945-1951) was
het, behoudens enkele onderwerpen, zeker geen opwindende lectuur en
dienden de notulen meer als besluitenlijst dan als bron van informatie. Dat
een en ander mede afhankelijk is van de 'hand' van de notulist, doet hopen
voor de toekomst. De zekerheid dat om de paar jaren na de oorlog de notu
len in omvang bijna verdubbelen, doet dan weer vrezen voor de mogelijk
heden om het materiaal adequaat te bewerken.
Binnen de staf zijn twijfels geuit over de noodzaak om voor een parlemen
taire geschiedenis ook de notulen van de ministerraad te raadplegen. Denk
baar ware de voorstellen van de regering aan het parlement als 'gegeven' te
nemen, als uitkom st van intern beraad, waarvan ten tijde van Drees de
meeste kamerleden geen weet hadden. Drees verdedigde het dualisme en de
onderscheiding van de taken en bevoegdheden van regering en Kamers zeer
nadrukkelijk en soms fel. Uiteindelijk groeide binnen de staf inzoverre
consensus dat voor een analyse van de opstelling van de Kamers, maar ook
van de tegenstellingen tussen de verschillende fracties, het van overwegend
belang is te weten of de verantwoordelijke ministers gedurende hun beraad
vooruitliepen op de voorzienbare reacties van de parlementariërs c.q. of zij
in het beraad pogingen deden de opvattingen van de 'eigen' partij te laten
gelden danwel besloten tot informeel of vertrouwelijk contact met kamer
leden om politieke 'vuiltjes' weg te werken, c.q. besloten bepaalde kwesties
niet in de Kamers aan de orde te stellen of te verzwijgen uit vrees voor
bepaalde reacties. Zo ontvingen de Kamers slechts mondjesm aat vitale in
formatie over bijvoorbeeld het Indië-beleid en de gratiëring van (zware) oor
logsmisdadigers. Kortom, aangezien in de ministerraad de politieke voorbe
reiding op de confrontatie met de volksvertegenwoordigers plaats vindt,
naast inhoudelijke debatten over de zakelijke merites van voorstellen, zou
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het negeren van deze bron veel reliëf wegnemen in de beschrijving en ana
lyse van het parlem entair handelen. Door raadpleging wordt bovendien
duidelijk wanneer en om welke redenen de ministerraad overwoog zware
m achtsm iddelen als crisis-dreiging in te zetten tegen een weerspannige
volksvertegenwoordiging c.q. hoe het kabinet reageerde op de im- of expli
ciete crisis-bedreigingen vanuit de Kamer. Terecht kan opgemerkt worden
dat om dezelfde redenen de notulen van de fractievergaderingen geraad
pleegd zouden moeten worden. Deze zijn evenwel niet of in onvoldoende
mate beschikbaar, zodat met dit manco moet worden geleefd.

D agbladen, w eekbladen, periodieken
Voor een juist begrip van de jaren 1948-1958 is selectief gebruik van de dag
en weekbladen onontbeerlijk, zo wijst nu de praktijk van enkele jaren on
derzoek wel uit.
Naast het feitenmateriaal dat betrekking heeft op de bestuurlijke en wetge
vende arbeid van de kabinetten, dat vooral ontleend wordt aan de notulen
van de m inisterraad en de H andelingen, bieden de kranten opinies van
vooraanstaande politici over de politiek van de dag en de politiek van hun
partij, waarvan de kranten direct of indirect spreekbuis waren. De zoge
naamde 'Sterartikelen' van de politieke leider van de KVP en sedert juli
1946 in de Tweede Kamer fractieleider van die partij, mr. C.P.M. Romme, in
de Volkskrant zijn hiervan een treffend voorbeeld. Romme heeft, zoals hij
op 27 februari 1972 nog in een KRO-TV-interview onderstreepte, nooit het
plan gekoesterd om zijn memoires te schrijven. Hij verwees ieder, die in
zijn politiek denken en handelen van de na-oorlogse jaren geïnteresseerd
was, naar de talloze colum ns die hij gevuld heeft met zijn veelal mysterieus
proza.
Opiniërende artikelen van Bruins Slot of Schouten in Trouw, om een ander
voorbeeld te noemen, geven de mening van de ARP over heel wat onder
werpen beter weer, dan alleen bij bestudering van de Handelingen naar
voren zou zijn gekomen. De com mentaren van het Vrije Volk en Het
Parool, vaak in vehemente bewoordingen, werpen meer licht op de gedachtenwereld van leidende kringen in en rond de PvdA dan hetgeen door deze
partij in de Kamers naar voren werd gebracht; daar immers dwong de bin
ding van het kabinet (in eerste aanleg tot 1958) tot een matiging van stand
punten.
De NRC wordt eveneens selectief gebruikt vanwege de w aardevolle be
schouwingen over de (juridische aspecten bij) het parlementaire gebeuren
aan het Binnenhof. Sommige onderwerpen zijn uitsluitend, indien men
later verschenen literatuur buiten beschouwing laat, te vinden op de voor
pagina's van de bladen. Zo verscheen begin 1950 in dag- en weekbladen een
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aantal artikelen van leidende KVP-politici over het gewenste karakter van
deze partij. Deze en andere gebeurtenissen, waarvan slechts door middel
van een dag- en weekbladenonderzoek kennis kan worden genomen, werk
ten weer door op de partijpolitieke verhoudingen.
De lijn van het onderzoek van de kranten is als volgt:
De Volkskrant
Romme, Andriessen
H et Vrije Volk
Van der Goes van Naters, Hofstra
Trouw
Bruins Slot, Schouten
Het Parool
Pieter 't Hoen (Goedhart), Van Heuven
Goedhart
Daarnaast worden geraadpleegd:
De Maasbode
De Tijd
Algemeen Handelsblad
De W aarheid
Het Binnenhof
-

Stokm an
Kerstens
De Groot, Baruch
Kortenhorst

Van de weekbladen, die voor het onderzoek van belang bleken, kunnen ge
noemd worden:
Vrij N ederland
Van Randwijk, Den Uyl, Schermerhorn,
Vos
De Groene Amsterdammer
vooral Samkalden over Indië
De Linie
Van de periodieken zijn de belangrijkste: Socialisme en Democratie, Paraat,
A R-Staatkunde, Katholiek Staatkundig M aandschrift, Econom isch-Statistische Berichten, Nederlands Juristenblad en het Sociaal Maandblad Arbeid.
De parlem entaire rubrieken in Paraat en KSM bieden de mogelijkheid tot
een snelle eerste oriëntatie op die onderwerpen, welke in de Staten-Generaal
tot belangwekkende discussies aanleiding gaven.
Ook bij deze bronnen kan de vraag gesteld worden of raadpleging vereist is.
Immers, de verzuilde en partijgebonden media van die tijd boden weinig
ruim te aan zeer kritische commentatoren. Mocht dat incidenteel anders
zijn, dan zou dat ongetwijfeld tot reacties hebben geleid in de Tweede
Kamer. Uiteindelijk zal dit standpunt niet houdbaar blijken, om de eenvou
dige reden dat de beschouwingen in de Kamers in zekere zin aansluiten op
en reacties zijn op de permanente politieke discussies in de media. De
politici communiceerden destijds intensief met elkaar via de media. Voorts
legden ze via de media verantwoording af voor hun optreden aan hun ach
terban en aan de samenleving. Zo moesten bijvoorbeeld de compromissen
toegelicht en verdedigd worden, zeker wanneer in een voorafgaande fase
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van posities markeren een geprononceerd, ideologisch onderbouwd stand
punt vertolkt was of het compromis duidelijk contrasteerde met beginsel- of
verkiezingsprogram . Kortom, wie het verantw oordingsm om ent in de Ka
mers voorop stelt als object van de parlementaire geschiedschrijving, zal
deze verantwoording idealiter moeten toetsen aan andere vormen van pu
blieke verantwoording, waaronder beschouwingen in de media. H et CPG
kan dat slechts in beperkte mate doen, omdat een systematisch media-onderzoek te tijdrovend bleek.
Nu kende Nederland destijds ook een rijk geschakeerd radiobestel, waarvan
de politici veelvuldig en indringend gebruik maakten. De televisie speelde
tot 1958 een bescheiden rol. Vanuit de vooronderstelling dat politiek zeer
gevoelige en gewichtige redevoeringen voor de radio 'vanzelf’ de nodige
weerklank bij de schrijvende pers zullen oproepen, werd besloten deze bron
onaangeroerd te laten.

L iteratu u r
Over de naoorlogse geschiedenis van Nederland is nog weinig geschreven,
behoudens dan over Indonesië.
Slechts enkelen hebben hun memoires gepubliceerd (D.U. Stikker, W. Drees
sr., W. Beyen, H. Algra, H.J. van Mook, J.A.H.J.S. Bruins Slot, J.A. Jonkman),
anderen hebben een poging daartoe gedaan (H.W. Tilanus sr., A. Vondeling,
J.M.A.H. Luns, W.K.N. Schmelzer).
Nog moeilijker wordt het om iets te weten te komen over de dramatis per
sonae zelf. Slechts enkelen hebben interviews afgegeven en het vergt veel
tijd deze op te zoeken in de krantenfolianten op de Koninklijke Bibliotheek
in Den Haag. Veel werd gevonden ten tijde van de herdenking van de bevrijding in 1965 en 1970. Mensen als L.J. Beel, J.A.W. Burger, C.P.M. Rom
me, W. Schermerhorn, J.J. Gielen, Prins Bernhard lieten zich toen uit over
de naoorlogse Nederlandse situatie.
In dit opzicht verschaft Vrij Nederland veel informatie; daarnaast mogen
het Leidsch Dagblad, De Leeuwarder Courant en het Algemeen Handelsblad
van mei 1970 niet onvermeld blijven. De monografieën beperken zich voor
namelijk tot de Indië-kwestie en de N ieuw-Guinea-affaire (Bank, C. Smit,
Duynstee), tot enige onderdelen van de partijpolitieke geschiedenis (Bank,
M.F. Westers, R.A. Koole, H.M. Ruitenbeek, A.F. Manning, C. Smeenk, A.A.
de Jonge, W. Gortzak, A.J. Koejemans) en enkele sociaal-economische aspec
ten (Fr. De Jong Edz., J.P. Windmuller). Voor bepaalde facetten van de parle
mentaire geschiedenis kan men te rade gaan bij J. Hoek, L.G. Kortenhorst en
Duynstee.
Dat de recente geschiedenis van Nederland, zoals dat in het zelfbewuste
Engeland gebeurt, heeft geleid tot discussies in de dag- en weekbladen, waar-
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door weer anderen zich verplicht voelden om via memoires hun visie op
een tijdvak te geven of historici stimuleerden om deze jongste geschiedenis
te penetreren, kan moeilijk gezegd worden.
Gelukkig zijn er uitzonderingen, zoals W. Drees, M. van der Goes van
Naters of M. Klompé, die door publikaties, interviews of het beschikbaar
stellen van hun archivalia trachtten het recente verleden van Nederland op
het vlak van de politieke geschiedenis reliëf te geven en het gevoerde beleid
achteraf te toetsen. Aldus wordt de contemporaine historicus in staat gesteld
en gestimuleerd het object van zijn vorsingen goed te onderkennen, beeldvervalsing te voorkomen en geïnteresseerde tijdgenoten (ook van dat verle
den) bij dit proces van overdenking te betrekken.
De meer algemene literatuur van of over de hoofdrolspelers van destijds zal
elke parlementair historicus als een must beschouwen. Anders ligt dat voor
de vakliteratuur, waarover we al eerder spraken. De verleiding om allerlei
kwesties door een uitvoerig onderzoek in de vakliteratuur volledig 'door te
lichten' (en zo zichzelf te beschermen tegen enormiteiten of fatale omissies),
moet weerstaan worden. Eén gezaghebbend standaardwerk, helaas lang niet
altijd voorhanden, of enkele verhelderende overzichtsartikelen m oeten
voldoende basis geven voor een goed begrip en een relevante vraagstelling
en dus ordening van de stof.

A rchieven en interview s
Raadpleging van departem entale en persoonlijke archieven zal soms on
verm ijdelijk zijn. Departementaal onderzoek kan inzicht verschaffen in de
aard en betekenis van regeringsdaden, terwijl de persoonsarchieven de in
teracties tussen politici en gevoerde politiek verhelderen. N adrukkelijk
streeft het CPG ernaar dit tijdrovende onderzoek tot het hoogst noodzakelij
ke te beperken. Diepteonderzoek geschiedt alleen dan als het primaire bron
nenmateriaal (Handelingen, pers) teveel vragen onbeantwoord laat.
Oud beschikte bij het concipiëren van zijn oeuvre over een veelzijdige des
kundigheid én ervaring. De schriftelijke bronnen w aarm ee het CPG het
moet doen, onthullen niet altijd de ware of beslissende beweegredenen voor
de handelswijze van verantwoordelijke politici of ambtenaren. Door inter
views met tijdgenoten kan men deze alsnog op het spoor komen.
Maar goed voorbereide, op stukken gebaseerde, interviews vragen veel tijd,
temeer daar de resultaten vaak aan en bij andere tijdgenoten getoetst moe
ten worden. Het CPG nam reeds een aantal interviews af, o.m. met J.J. Gielen, F.J.Th. Rutten, Ide Anak Agung, W. Drees en P. Lieftinck.
De uiteindelijke 'oogst' van deze interviews viel tegen zeker in relatie tot de
tijdsinvestering. Zinniger blijkt het om concept-teksten aan nog levende
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hoofdrolspelers voor te leggen met een verzoek om kritisch en aanvullend
com m entaar.
Geen m isverstand kan er bestaan over de uitzonderlijke betekenis van
archief-onderzoek, óók voor de parlementaire geschiedenis. De delen Beel
van Bogaarts laten dit nog eens zien, hetgeen Bank terecht signaleerde. Voor
een 'overzichtswerk', een handboek of 'inventarisatie' (Bosmans), zoals het
CPG voor ogen staat, moet om der tijds wille afgezien worden van archief
onderzoek. Dergelijk onderzoek zal doorgaans vooral van nut zijn voor
nuanceringen en interpretaties van het gebeuren in de Kamers, maar zal
geen w ezenlijk ander beeld opleveren. Voor een handboek kan hiervan
afgezien worden, omdat een handboek meer 'wegwijzer' wil zijn dan defini
tief en volled ig antw oord op alle m ogelijke vragen. K ortom , geen
archiefonderzoek en geen interviews (meer) tenzij de onderhavige kwestie
daartoe eenvoudig dwingt.

Probleemstelling, selectiecriteria en methodiek
In een verslag van het CPG van augustus 1973 werden doelstelling en wijze
van werken als volgt geformuleerd: 'Wij beogen het vervolg op de beschrij
ving van de parlementaire geschiedenis van Nederland. (...) Per regeringspe
riode - te beginnen met Schermerhorn-Drees 1945-1946 - zullen met tussen
pozen de delen verschijnen. (...) Meer dan Van W elderen Rengers en Oud
hebben gedaan, zullen wij aandacht besteden aan die factoren, die invloed
hebben uitgeoefend op de besluitvorming binnen het parlement, wij zullen
ons niet beperken tot de parlementaire geschiedschrijving in engere zin,
d.w.z. de beschrijving van de geschiedenissen in het parlem ent op grond
van de Handelingen der Staten Generaal alleen.
Ofschoon de bewerking van de Handelingen der Staten-Generaal centraal
blijft staan, zal tevens behandeld worden, hetgeen zich blijkens krantenver
slagen, publikaties, meetings en communiqué's voordeed bij de politieke
partijen, het georganiseerde bedrijfsleven en andere relevante sectoren.
Het ligt echter geenszins in onze bedoeling om een doorlichting te geven
van de gehele samenleving. Slechts die m aatschappelijke ontwikkelingen
krijgen de aandacht, waarvan de weerslag in het parlement duidelijk is aan
te tonen (...).'
Destijds stond het CPG het schrijven van handboeken voor ogen, waarin
vrij uitputtend verslag gedaan zou worden van de wording van de wetten,
de politieke verwikkelingen, de interactie tussen politiek en samenleving,
partijpolitieke en maatschappelijke ontwikkeling en structuren, de publieke
discussies en de samenhang tussen al deze verschijnselen onderling. Deze
pretentieuze opzet bleek al snel alleen operationeel voor het eerste deel.
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De ervaringen met de opzet van het onderzoek naar de periode-Beel (19461948) leerden dat forse beperkingen en stevige selectie absolute voorwaarden
vormden voor het welslagen van het project én van de vervolgprojecten.
Bleef de vraag höe te beperken en waar en op grond van welke criteria?
Anders gezegd, wat moet of wil de parlementair historicus nu precies onder
zoeken, welke vragen wil hij beantwoorden, wat vindt hij de moeite van
het beschrijven waard en waarom? Voor een poging om tot een heldere pro
bleem stelling te komen, keren we nog even terug naar de object-omschrijving: het treffen van regering en parlementariërs in het parlement bij gele
genheid waarvan verantw oording wordt afgelegd voor bindende en ver
strekkende beslissingen, die deels het aanzien en aanzijn van samenleving
en burgers bepalen.
Ter bepaling van het wezenlijke van dit treffen moeten we nagaan wat daar,
sterk vereenvoudigd, gebeurt. Enerzijds hebben we een regering die geacht
wordt te regeren d.w.z. orde en rust te bewaren, welvaart en welzijn te be
vorderen, recht en rechtszekerheid te waarborgen, de integriteit van het
grondgebied te beschermen, de Nederlandse belangen buiten de grenzen te
behartigen. Voor de verwezenlijking van al deze doelstellingen voert de
regering een bepaald beleid en neemt zij velerlei maatregelen vanuit de im
pliciete premisse dat anders een en ander niet of onvoldoende verzekerd is
of wordt. Anderzijds hebben we een parlement met daarin een baaierd aan
parlem entariërs voortkomend uit verschillende partijen met veelal een ge
heel eigen ideologie en destijds nog wortelend in een eigen subcultuur. Deze
parlem entariërs worden geacht beleid en maatregelen van de regering te
toetsen aan de opvattingen, gevoelens, wensen en rechtsovertuiging van
het volk, c.q. van hun kiezers. Daarvoor geven beginsel- en verkiezingsprogram van de eigen partij een, soms bindend, richtsnoer.
W at een regering overweegt of meent te m oeten doen of nalaten, wordt
deels afgeleid uit diezelfde partijprogramma's, deels uit informatie vanuit
de bureaucratie, deels uit de macht der omstandigheden, welke dikwijls on
voorzien (Korea-crisis!) tot ingrijpen dwingt. W aaruit de dadendrang of het
talmen van de regering ook voortkomt, de rationalisatie e n /o f verantwoor
ding daarvan vinden we in het regeerakkoord, de regeringsverklaringen, de
troonredes en de algemene beschouwingen bij gelegenheid van de behande
ling van de begroting(en), m iljoenennota's en w etsvoorstellen. H ierm ee
hebben we een uitgangspunt voor het onderzoek gevonden: wat wilde of
deed de regering blijkens haar eigen verklaringen en voorstellen en om
welke redenen? Wat achtte zij naar eigen zeggen of handelen belangrijk en
m inder belangrijk?
D aartegenover staan de volksvertegenwoordigers die grosso modo de uit
voering van de partijprogramma’s beogen en overigens het regeringsbeleid
beoordelen op diverse gronden als redelijkheid, zakelijke m erites, recht
vaardigheid, electorale effecten, mens- en m aatschappijconcepties, machts-
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verhoudingen, beginselen van behoorlijk bestuur, rechtszekerheid, toede
ling van bevoegdheden e.d.. Zij zullen doorgaans zelf aangeven welke gron
den voor hen de doorslag gaven bij hun standpuntbepaling en stemgedrag.
Hiermee hebben we de keerzijde van het eerder genoemde uitgangspunt:
wat voor wijzigingen bracht de volksvertegenwoordiging aan in het rege
ringsbeleid en waarom? Anders gezegd wat waren de effecten van de parle
m entaire bem oeienis op het uiteindelijk geformaliseerde overheidsbeleid?
W elk ander of 'nieuw' beleid initieerde de Kamer zelf en in hoeverre lieten
de parlem entariërs hun constitutionele bevoegdheden gelden in hun stre
ven naar correcties op het beleid of verwezenlijking van eigen en andere
prioriteiten? Sterk vereenvoudigd komt de probleemstelling voor de parle
mentaire geschiedenis schematisch hierop neer: regeringsvoorstellen -> be
m oeienis van het parlem ent -> eindresultaat, met expliciete vermelding
van de redenen waarom de regering meende juist deze voorstellen te moe
ten doen en het parlem ent tot m utaties besloot. Dan wordt vanzelf de
betekenis van de parlementaire bemoeienis in termen van macht, kwaliteit,
belangenbehartiging zichtbaar.
Deze probleemstelling die ook door Oud c.s. impliciet gehanteerd werd, on
derscheidt zich duidelijk van meer beperkte vraagstellingen als: hoe moet
een wet historisch gezien, geïnterpreteerd worden (Van Zeben e.d.); hoe
functioneerde het parlement in relatie tot de samenleving, dus de organisa
ties en de burgers; hoever ging de invloed van de werkgevers of werkne
mersorganisaties op de opstelling van regering en parlement; heeft de oppo
sitie wel of geen invloed op het beleid (H.M. Franssen over Tweede Kamer
en Binnenlandse Zaken (1982)); hoe kwam het beleid tot stand of wat waren
de effecten ervan?
Bovenstaande probleem stelling leidt onherroepelijk en tegen wil en dank
tot een zeer breed opgezet onderzoek, wil dat onderzoek kunnen resulteren
in duidelijke en empirisch gestaafde conclusies over de rol en betekenis van
het parlem ent gedurende een kabinetsperiode of op langere termijn. Voor
alsnog bleven de publikaties dienaangaande nogal tegenstrijdig in hun con
clusies: van 'papieren tijger' tot 'pseudo regering'.
In het voorbijgaan merken we op dat een behandeling per kabinetsperiode
verre de voorkeur verdient boven een thematische aanpak over een langere
termijn. In het eerste geval wordt recht gedaan aan de 'eigenaardigheden’
van een bepaalde coalitie en de daaruit voortvloeiende (m achtsverhoudin
gen; aan de gevolgen van de voorafgaande kabinetsformatie; aan de politie
ke interferenties tussen de behandeling van verschillende kwesties waar
door de 'spanning' geleidelijk gaat oplopen; aan de wisselingen in de kamerverhoudingen en de gevolgen daarvan voor de opstelling van de diverse
partijen. In het laatste geval denatureert de historicus de parlementaire ge
schiedschrijving tot geïsoleerde beschrijving van een specifiek beleidsterrein
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die enkel conclusies oplevert voor die specifieke parlementaire bemoeienis,
maar meer algemene conclusies uitsluit.
Kortom een dergelijke benadering, op zichzelf denkbaar en nuttig, kan on
voldoende recht doen aan de geheel eigen dynamiek en aan de geheel eigen
context van een kabinetsperiode. Het laatste kabinet-Drees (1956-1958) moest
het hoofd bieden aan een 'rechtse' guerilla in het parlement en werkte in
geheel andere omstandigheden dan het kabinet-Drees-Van Schaik, dat voor
al met de dekolonisatie van Indonesië worstelde en daardoor de internatio
nale verhoudingen scherp moest volgen c.q. de gevolgen daarvan moest
verwerken. W ie meent dat een thematische benadering van de parlemen
taire geschiedenis zonder meer leidt tot tijdsbesparing, komt vermoedelijk
bedrogen uit. In dat geval zullen, veel meer dan in de CPG-opzet geschiedt,
de beleidsmatige aspecten belicht worden, móeten worden omdat anders een
dergelijke studie 'grond noch doel' heeft. Longitudinale exercities kunnen
hun rechtvaardiging enkel ontlenen aan een zekere diepgang, hetgeen bij
voorbeeld archief-onderzoek vergt.
Eveneens in het voorbijgaan stellen we vast dat het onjuist is om van een
'departementale geschiedschrijving' te spreken als de parlementair histori
cus vasthoudt aan een departementsgewijze beschrijving van de confronta
ties tussen regering en parlement. Tot het bijzondere en eigene van de
N ederlandse constitutionele en staatkundige verhoudingen behoort nu
eenmaal dat de ministers en in zekere zin ook de staatssecretarissen, ieder
afzonderlijk geheel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van (een deel
van) het regeringsbeleid. Dat ligt totaal anders in bijvoorbeeld de VS of
Frankrijk. In Nederland ontplooit en verbijzondert het regeringsbeleid zich
in het beleid van de bewindslieden en dat gegeven dicteert de benadering.
Natuurlijk zou het denkbaar zijn om delen van het regeringsbeleid als 'poli
tiek minder interessant', geheel onbesproken te laten. Te denken ware aan
Verkeer en W aterstaat of Buitenlandse Zaken. In het eerste geval een 'tech
nisch' departement, in het ander geval een terrein waarop het parlement
door o.a. gebrek aan bevoegdheden weinig greep had. Maar ook bij Verkeer
en W aterstaat kwamen ordeningsvraagstukken en politieke prioriteiten ter
sprake, terwijl bij Buitenlandse Zaken de volksvertegenwoordiging perma
nent doende was om wensen en verlangens gehonoreerd te krijgen door
o.m. op (grond)wetswijzigingen aan te dringen. Wie een wetenschappelijk
verantwoorde parlementaire geschiedschrijving bepleit zal niet lichtvaardig
voorstellen voor enkele 'interessante' of 'boeiende' thema's te kiezen, want
dat voert onherroepelijk tot vrij willekeurig gekozen capita selecta, die op
zichzelf best een voorkeursbehandeling verdienen, m aar generieke conclu
sies over rol en betekenis van het parlement volstrekt uitsluiten. Dergelijke
voorstellen veroordelen de parlementaire geschiedbeoefening tot in lengte
van dagen tot onsamenhangende monografieën over deelonderwerpen en
deelaspecten, zonder zelfs een poging tot overzichtswerken of synthese.
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Inmiddels hebben we wel een object-omschrijving en een probleemstelling,
maar nog geen bruikbare methodiek om het overvloedige bronnenm ate
riaal de baas te worden. Immers, naast alle wetenschappelijke uitgangspun
ten hebben we te maken met de maatschappelijke werkelijkheid, die van
het CPG publikaties verwacht en wel met enige regelmaat en binnen zekere
termijnen. Vooralsnog moeten de 'beperkte' personele middelen als gege
ven aanvaard worden. Soms gaat de bekoorlijkheid van de eenvoud zover
dat in ernst aanbevelingen gedaan worden als: neem de personele bezetting
tot enig uitgangspunt, verdeel de stof (departementen) over de stafleden met
de boodschap dat ze zes maanden de tijd krijgen voor de oriënterende fase
en voor de selectie van onderwerpen, nog eens anderhalf jaar voor verder
onderzoek en een jaar voor het componeren van het verhaal. Vooraf wordt
bovendien een globale hoofdstukkenindeling gemaakt, waarbij iedere co
auteur een x-aantal pagina’s krijgt toegewezen.
Deze gelimiteerde toewijzing voorkomt dan een ongebreideld uitdijen van
de teksten met de delen-Beel als 'afschrikwekkend' voorbeeld (Van der
Grinten) of van 'onmogelijke omvang' (Bank). W at zo 'afschrikwekkend' of
'onmogelijk' daaraan zou zijn, bleef vooralsnog bij deze stellige beweringen
steken en lijkt op het eerste gezicht óók andere overzichtswerken zoals die
van Oud, De Jong of Manning (Onze Jaren) te diskwalificeren. Tegelijkertijd
moet erkend worden dat de 'descriptie' van bijvoorbeeld Cassianus Hentzen
O.F.M. over de schoolstrijd tot wel zeer wijdlopige en zeer tijdgebonden re
sultaten leidde, maar een dergelijk overzichtswerk over één thema laat zich
niet vergelijken met een 'encyclopedische' boekstaving van de parlementai
re geschiedenis.
Wie ook maar de aanvechting gevoelt om voor deze bekoorlijke eenvoud te
zwichten, doet er goed aan om helder voor ogen te houden dat een dergelij
ke 'praktische' benadering niet alleen spot met grondbeginselen van weten
schappelijk onderzoek, maar ook de onderzoekers voor een onm ogelijke
opgave stelt en bovendien tot publikaties zal leiden, waarvan in het gunstig
ste geval gezegd kan worden: 'Aardig, maar was dat alles?' Nog afgezien van
personele problemen als verloop en langdurige inwerkperiodes van starten
de onderzoekers, laten de meer belangwekkende kwesties zich niet beschrij
ven in een paar alinea's, tenzij genoegen genomen zou worden met een
'Groot woordenboek van het Nederlandse Parlement' of onsamenhangende
capita selecta, waarvan de selectie overigens ook dan een probleem blijft in
termen van tijdsinvestering en verantwoording der keuzes.
Na deze boutade moet omwille van de eerlijkheid erkend worden dat elke
planning van w etenschappelijk onderzoek ook van hierboven gewraakte
'praktische overwegingen' uitgaat. De ervaring leerde inmiddels dat weten
schappelijk onderzoek, ook in de beta-sector, altijd anders verloopt dan
voorzien en doorgaans méér tijd vraagt óf geheel mislukt. Dat is zo bij
Philips alsook bij centres o f excellence. M et welke zware procedures en
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waarborgen de subsidieaanvragen voor historisch onderzoek ook omkleed
werden, liefst vijftig procent van dit onderzoek bleef door uiteenlopende
oorzaken, waaronder persoonlijke, in goede bedoelingen steken. Planning
van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten werd vooral po
pulair omdat daarmee de beheersbaarheid en sturing door de autoriteiten
ogenschijnlijk gediend leken. O genschijnlijk, omdat de slimm ere onder
zoeksgroepen de planning volledig aanpasten aan de beoogde effecten (con
tinuïteit of uitbreiding van de middelen) met volstrekte negatie van de wer
kelijkheid. Door vergelijkbare processen barsten de Oost-Europese bureau
cratieën uit hun voegen! Voorts straalde van planning een 'bedrijfsmatige'
aanpak uit, terwijl eenieder kon weten dat 'bedrijfsm atig werken' geen
enkele garantie biedt tegen kapitale desinvesteringen en bovendien de uni
versiteiten niet bij machte zijn in de personele sfeer 'bedrijfsmatig' te hono
reren.
J. Clerx, medewerker van het CPG, becijferde ooit het aantal werkdagen dat
een onderzoeker per jaar kan besteden aan het onderzoek van de H ande
lingen. Deze berekening zag er als volgt uit:

Jaarplanning beschikbare onderzoekstijd
Beschikbare tijd
Een jaar heeft 52 weken x 5 dagen =
V akantie

260 werkdagen
38

Feestdagen
N ieuw jaar
Pasen
Pinks teren
K erstm is
H em elvaartdag
Goede Vrijdag +
Vierdaagse
30 april, 5 mei

1
1
1
2
1
1
2
9

Ziekteverzuim :
gemiddeld: 6%

16
Netto werkdagen

40

63
dagen
197 werkdagen
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Archiefonderzoek: 2 dagen per maand
Op basis 10 maanden
Politieke Opstellen
Literatuuronderzoek
Diversen, verslaglegging instanties,
vergaderingen etc.

20
177
10
167
50
117

werkdagen
werkdagen
werkdagen
werkdagen
werkdagen
werkdagen

15 werkdagen
102 werkdagen

Over het werken m et de Handelingen merkte hij op, geheel in overeen
stemming met eerdere ervaringsgegevens: 'In het begin van het onderzoek
zijn 10 è 15 pagina's haalbaar. Daarna slaat de geestdodende saaiheid toe, met
name als het werk dag in dag uit moet worden verricht. De produktie valt
dan terug tot 8 h 10 pagina's Handelingen per dag.' Geen wonder dat som
mige auteurs die de Handelingen moeten raadplegen, dat doorgaans zeer se
lectief doen, zo niet te hooi en te gras!
Al met al hebben object-omschrijving noch probleem stelling het vraagstuk
van de selectie opgelost. Integendeel! Als we te werk zouden gaan als menig
bewerker of gebruiker van de Handelingen, dan zou dat uitmonden in een
eindeloze reeks comm entaren op de H andelingen (Van Zeben), bijeenge
bracht in een eindeloze reeks publikaties. W elke selectiecriteria kunnen ge
formuleerd worden als deze niet rechtstreeks uit de probleemstelling voort
vloeien, ja die probleemstelling een alles omvattend onderzoek lijkt te dic
teren? De omvang van de parlementaire debatten? De conflicten, door het
stemgedrag van de parlem entariërs aangewezen? Enkel thema's die raak
vlakken hebben met de 'grote' historische discussies (verzuiling, imperia
lism e, koude oorlog e.d.)? Al deze voorbeelden van pogingen tot criteriaomschrijving laten zich onder een viertal criteria rangschikken:
1Q De politieke relevantie. De geselecteerde onderwerpen moeten voor de
regering maar vooral voor de parlementariërs aanleiding hebben gege
ven tot het profileren van de politieke overtuiging c.q. achtergronden
door bijvoorbeeld verwijzing naar de ideologische uitgangspunten of
partij documenten (algemene beschouwingen).
2 Q De structurele relevantie. De behandelde wetgeving, nota's of parle
mentaire discussies moeten van ingrijpende en aantoonbare betekenis
zijn geweest voor de structurering, normering en functionering van de
Nederlandse samenleving (sociale wetgeving).
3 Ö De eigentijdse relevantie. De voor de beschreven periode karakteris
tieke ontwikkelingen, gedragingen, opvattingen en wettelijke m aatre
gelen dienen eveneens vastgelegd te worden (koude oorlog, zedelijkheidswetgeving).
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4Ö

De continuïteit in de parlem entaire geschiedschrijving. In beginsel
moeten onafgemaakte thema's in voorafgaande delen, mits van vol
doende politiek belang voor de betreffende periode, verder in de tijd
uitgewerkt worden.
Met behulp van Parlem ent en Kiezer, Keesings Historisch Archief, Volks
krant, troonredes, regeringsverklaringen, formatieakkoorden en partijpro
gramma's, de notulen van de ministerraad en de algemene beschouwingen,
toetste het CPG-team het onderzoeksmateriaal aan de selectiecriteria, het
geen resulteerde in een voorlopige lijst van onderwerpen, die in ieder geval
nader onderzocht m oesten worden (1979). Voor de selectie was de vraag
beslissend of de onderwerpen duidelijk terug te vinden waren in de ver
schillende primaire bronnen en bovendien voldeden aan de selectiecriteria.
In een zo vroeg mogelijk stadium zou worden besloten of het betreffende
onderwerp voldoende relevantie bezat voor opneming in de publikaties.
Onderwerpsgewijs werden dossiers gevormd met daarin m inimaal excerp
ten van de behandeling in kabinet en parlement, perspublikaties terzake,
relevante (vak)literatuur, relatie van het onderwerp met partijprogram ma’s
en regeringsbeleid, en uitmondend in een zgn. werktekst, dat is een geïnte
greerde sam envatting van de onderzoeksresultaten. Ook van de actores
worden dossiers aangelegd.
Pas als het onderzoek in de volledige breedte was afgesloten, kan tot een
definitieve selectie en thematische groepering besloten worden, welke dan
stellig vele onderzoeksresultaten ongebruikt laten. Deze zouden evenwel
hun weg vinden naar flankerende publikaties, zoals de jaarlijkse bundel
Politieke Opstellen. Ten einde de voortgang van het onderzoek zoveel mo
gelijk onafhankelijk te m aken van de toevallige uitvoerder, werden de
dossiers voorzien van relatief veel basismateriaal, zodat het werk door een
opvolger overgenomen kan worden. Het verleden leerde dat ziekte of ver
loop zeer bezwaarlijk kan zijn als de betrokken medewerk(st)er teveel in het
hoofd en te weinig in dossiers opsloeg.
Inmiddels heeft de tijdsdruk, maar ook de druk van buitenaf tot een 'nood
verordening' van de directie geleid met als inhoud dat de 'dossiervorming’
deels verwaarloosd mag worden ten faveure van het snel schrijven van tek
sten vanuit de H andelingen en vanuit de inmiddels aanwezige deskun
digheid en vóórarbeid (Duynstee-Bosmans, Bogaarts). In hoeverre dat daad
werkelijk tot verkorting van de onderzoeks- en schrijffase bijdraagt, laat zich
slechts raden en moet afgewacht worden.
Voor de goede orde mag er wellicht aan herinnerd worden dat toetsing van
de gevolgde methodiek en de daaruit voortgekomen selectie van onderwer
pen aan het deskundige oordeel van bijvoorbeeld de W etenschappelijk
Raad van Advies nimmer tot een belangrijke reductie van de voorlopige
lijst van onderwerpen aanleiding gaf. Integendeel! Voorts gaf deze toetsing
weinig of geen grond voor een drastische wijziging van de opzet, ook al
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omdat nogal vrijblijvende opmerkingen daaromtrent geen enkel werkbaar
alternatief aanwezen. De recensie van Bank in de Volkskrant laboreert aan
hetzelfde euvel. 'Het móet korter en dus anders!' klinkt redelijk, maar zegt
niets in de zin van een werkbare methodiek. W at het CPG in de loop der
jaren aan spontaan aangeboden alternatieven bereikte, bleek of allang
gepraktiseerd of volstrekt onuitvoerbaar.
De voordelen van het doorgaan op de ingeslagen weg m ogen niet onver
meld blijven.
l ö De selectie laat zich wetenschappelijk uitstekend verantwoorden.
2 e De inmiddels opgedane ervaring wordt maximaal benut en voorkomt
m et zekerheid een volledige m islukking van de projecten. Vertragin
gen worden in deze samenhang gem akkelijker 'verteerbaar’ en zijn
doorgaans het gevolg van personele omstandigheden c.q. het niet vol
ledig beschikbaar zijn van de 'geplande' menskrachten.
3C De rol en betekenis van het parlement in zijn bemoeienis met het rege
ringsbeleid komen duidelijk en in den brede tot hun recht.
4 Ö De Handelingen worden toegankelijk gemaakt voor verder (a rc h ie f
onderzoek en worden 'bruikbaar' voor w etenschappelijke en m aat
schappelijke discussies.
5°
De publikaties leveren een schat aan empirisch materiaal voor tal van
disciplines (rechten, geschiedenis, sociologie, politicologie, beleidswe
tenschappen etc.).
6 2 De w ording van wat een 'overheidssam enleving' m ag worden ge
noemd, m èt de argumentatie van regering en parlement ter legitimatie
van deze ontwikkeling worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.
Tot de nadelen rekenen we:
1°
H et onderzoek is relatief tijdrovend en vergt de inzet van een m ulti
disciplinair team van enige omvang.
2 Ö Het onderzoek leidt tot relatief lijvige en kostbare publikaties met
vooral het karakter van naslagwerken, waarvoor slechts een beschei
den 'markt' bestaat. Overigens worden onder de staatkundige of poli
tieke monografiën slechts weinig bestsellers aangetroffen en behoeven
de meeste publikaties op dit terrein enigerlei vorm van subsidiëring.
3 Ö De resultaten van het onderzoek blijven beperkt qua diepgang en
niveau van analyse. De lezer blijft zitten met tal van onbeantwoorde
vragen en zal méér willen weten. Dat is trouwens ook een verdienste
van de CPG-publikaties!
Een afweging van de voordelen tegen de nadelen lijkt mij niet m oeilijk,
zeker niet als nog eens het belang van parlementaire geschiedschrijving on
derstreept wordt, zoals tussen de regels door al geschiedde.
Een parlem ent zonder adequate geschiedschrijving vergeet vooral eigen
feilen en falen en vertoont gelijkenis m et een mens op leeftijd, voor wiens
'gelukkige' oude dag een slecht geheugen of althans forse vertekeningen in
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het eigen geheugen bijna een existentiële voorwaarde zijn. Wie indringende
interviews afnam van 'bejaarde machtigen der aarde' zal dit onmiddellijk
beam en.

Structuur en lan d elijk onderzoekskader van het CPG
De beoefening van de parlementaire geschiedschrijving te Nijmegen werd
aanvankelijk als een case-stu d y gezien van landelijke coördinatie in de
multidisciplinaire gammasfeer. Aangezien ZWO bij de toekenning van sub
sidie voor het project-Nijmegen (nr. 43-17), op grond waarvan in 1972 kon
worden gestart met een tweede medewerker, de voorwaarde had gesteld dat
het onderzoek landelijk diende te worden afgebakend met beoefenaren van
de rechtswetenschap (staatsrecht, parlementaire geschiedenis), van de ge
schiedwetenschap en van de politicologie van alle universiteiten en hoge
scholen, is in het najaar van 1971 opgericht de Coördinatiecommissie voor
de Bestudering van de Parlem entaire Geschiedenis van N ederland. Deze
commissie werd opgezet door de beoefenaren van de parlementaire geschie
denis van Nederland in de ruimste zin.
Allereerst werd er naar gestreefd de werkzaamheden onderling af te bake
nen. Daaruit resulteerde dat Nijm egen, het Centrum voor Parlem entaire
Geschiedenis, de naoorlogse parlementaire geschiedenis zou schrijven op
basis van het materiaal, zoals eerder genoemd. Deze toewijzing betekende
absoluut geen claim of monopolie op het gehele onderzoeksveld, aangezien
detailstudies over parlem entair-historische onderwerpen door N ijm egen
juist als ondersteuning werden toegejuicht. Wél is hiermede vastgelegd dat
Nijm egen in het onderzoek van het N ederlandse politieke verleden een
zwaartepunt heeft: de recente parlementaire geschiedenis ter voortzetting
van de serie-Van W elderen Rengers en Oud. Zo kreeg bijvoorbeeld Leiden
het elite-onderzoek toegewezen en kreeg Utrecht de dekolonisatie van
Nederlands-Indië als zwaartepunt. Een kritische doorlichting van de resulta
ten van deze onderzoeksprojecten c.q. toewijzingen, zal verm oedelijk bij
onderlinge vergelijking gunstig uitvallen voor het CPG. Over de periode
1971-1989 produceerde het CPG veertien boeken, 119 artikelen en 102 vakpublikaties, d.w.z. publikaties van 'gemengde' aard (wetenschappelijk e n /o f
opiniërend) in niet-wetenschappelijke tijdschriften. Niet meegerekend wer
den vele bijdragen van de directeur in de landelijke pers, interviews etc.
Vervolgens heeft de Coördinatiecommissie ZWO geadviseerd bij de toewij
zing van gelden voor projecten op het gebied van de beoefening van de par
lementaire geschiedenis van Nederland in brede zin. Hieruit is onder meer
ontstaan het Docum entatiecentrum Politieke Partijen te Groningen (prof.
dr. I. Lipschits). Bovendien is getracht binnen de Coördinatiecommissie tot
uitwisseling van ervaringen en gegevens te komen. Tenslotte zijn soms ook
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gezam enlijke onderzoeksprojecten ondernomen. De Coördinatiecom m issie
heeft gefunctioneerd als werkgem eenschap-sans-titre en gold bij de leiding
van ZWO als model-experiment. De geringe mogelijkheden om daadwerke
lijk via de Coördinatiecommissie tot stimulering van onderzoek op het vlak
van de parlementaire geschiedenis van Nederland over te gaan door middel
van toewijzing van geldelijke steun via ZWO, heeft de commissie van haar
levensvatbaarheid beroofd. De Coördinatiecom m issie heeft derhalve ge
meend in een groter verband te moeten opgaan. De Coördinatiecommissie
is onderdeel geworden van de Nespob, het landelijke coördinatiepunt van
alle beoefenaren van de wetenschap inzake de politiek en het openbare
bestuur. Ook deze ZWO-stichting sneefde door gebrek aan middelen. Merk
waardig genoeg compareert de Coördinatiecommissie nog steeds in de statu
ten van de Stichting Parlementaire Geschiedenis.
Dat inmiddels ook de rijksoverheid de toekenning aan Nijmegen van het
zwaartepunt terzake de brede beschrijving van de parlementaire geschiede
nis van N ederland heeft erkend, bleek uit de wijze waarop de overheid
bereid was departementale vertrouwensfiguren in te zetten bij het oplossen
van problem en op bepaalde specialistische terreinen. Duidelijk blijkt deze
nationale erkenning uit de wijze waarop de rijksoverheid de afgelopen
jaren steun heeft verleend aan het CPG door het beschikbaar stellen van
additionele middelen en door het bevorderen van de oprichting van een
geheel onafhankelijke Stichting Parlementaire Geschiedenis, die dank zij de
m edew erking van O en W een sam enwerkingsovereenkom st kon sluiten
met de KUN. Ook het m inisterie van Defensie ziet het CPG inmiddels als
een object van nationaal belang, waar dienstweigeraars hun vervangende
dienstplicht kunnen vervullen. Al deze gestes w ijzen er op dat de rijks
overheid het zw aartepunt van parlem entair onderzoek in Nijm egen van
nationaal belang acht en dat zij voldoende middelen wil inzetten voor het
welslagen van de projecten.
Inmiddels hebben we vier jaar ervaring opgedaan met het functioneren van
de relatief gecompliceerde structuur van het CPG en moeten we vaststellen
dat voor een bescheiden team van zes è. zeven onderzoekers de bestuurlijke
belasting door allerlei oorzaken veel groter en tijdrovender was dan voor
zien. De vraag of vereenvoudiging niet voor de hand zou liggen, waarbij
tevens een oplossing gezocht kan worden voor de betrekkelijk geïsoleerde
positie van het CPG in wetenschapsland, werd inmiddels door de Algemene
W etenschappelijke Leiding aan het faculteitsbestuur voorgelegd, mede naar
aanleiding van het voorgenomen vertrek van de hoogleraren M anning en
M oorman van Kappen. De laatste wees recentelijk het faculteitsbestuur op
het probleem dat binnen de KUN nauwelijks voldoende specifieke deskun
digheid op het terrein van de parlementaire geschiedenis te vinden was.
Mede hierom w are zijns inziens w ellicht te overwegen één w etenschap
pelijk adviesorgaan te creëren voor zowel faculteit als stichtingsbestuur.
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De Algemene Wetenschappelijke Leiding (AWL)
Voor het 'Reglement wetenschappelijke leiding en directeur Centrum voor
Parlementaire Geschiedenis' wordt verwezen naar het CPG-archief.
Uit dit reglement blijkt dat de AWL een viertal taken kreeg toebedeeld:
bespreken en vaststellen (éénmaal per jaar) van jaarverslag en meerjarenprogram ;
éénmaal per jaar bespreken van de voortgang;
marginale beoordeling van manuscripten voor CPG-publikaties;
geven van advies bij de bezetting van vacatures.
De voorgeschiedenis van de AWL komt in het kort hierop neer dat in de
oorspronkelijke voorstellen met betrekking tot de toekomstige structuur
van het CPG, opgesteld door Duynstee en Maas en goedgekeurd door facul
teitsbestuur en College van Bestuur, enkel sprake was van een wetenschap
pelijke leiding van het CPG, uitgeoefend door de bijzonder hoogleraar par
lementaire geschiedenis. Voor de bezetting van deze leerstoel werd de dage
lijkse leider van het CPG genoemd. De wetenschappelijke leiding zou bijge
staan worden door een W etenschappelijke Raad van Advies, met daarin
onder meer de toekomstige hoogleraar staatsrecht als Nijmeegs vertegen
woordiger. Na het overlijden van Duynstee en na de benoeming van zijn
opvolger veranderde de decaan, Van der Grinten, van opvatting en onder
negatie van de schriftelijke afspraken terzake wenste hij de wetenschappe
lijke leiding uit te breiden met de hoogleraar staatsrecht. Voor de directeur
was deze gang van zaken onaanvaarbaar, waarop de opvolger van Van der
Grinten, prof. J.M.M. Maeijer, de impasse doorbrak door de constructie van
de AWL, met als argumentatie dat door verbreding van het draagvlak bin
nen de faculteit de belangen van het CPG beter behartigd zouden worden c.q.
de aanvaarding van het CPG als facultair instituut vergem akkelijkt zou
worden. Deze verwachtingen zijn slechts zeer ten dele vervuld. In geval
van 'nood', zoals bij voorgenom en bezuinigingen c.q. liquidatieplannen
ging het faculteitsbestuur, en in zijn spoor de faculteitsraad, doorgaans
voorbij aan de AW L, die via KU-Nieuws op de hoogte raakte van de facul
taire voorstellen aan het CvB. In deze situaties zag het bestuur van de stich
ting zich bij herhaling gedwongen te interveniëren.
Bovenstaande doet niets af aan de vruchtbaarheid van de discussies, die
binnen de AWL gevoerd werden over de opzet van het onderzoek, de meest
effectieve wijze van uitvoering, het personeelsbeleid, kortom tal van zaken,
die voor het functioneren van het CPG van vitaal belang waren.
N aar het zich laat aanzien zal de vervulling van de vacatures in de AWL
niet gemakkelijk zijn. Al eerder wees ik het faculteitsbestuur op de moge
lijkheid om van het CPG een onderzoeksinstituut ex art. 93 te maken. Deze
optie biedt een oplossing voor het onopgeloste probleem van de medezeg
genschap. Het CPG voldoet immers nog steeds niet aan de vereisten van en
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voor een vakgroep. Bovendien laat deze oplossing de m ogelijkheid open
om deskundigen, binnen of buiten de KUN, bestuurlijk te betrekken bij het
CPG. Vooralsnog zou het bestuur kunnen bestaan uit de bijzonder hoog
leraar en twee leden van de staf.
M ocht het faculteitsbestuur willen vasthouden aan de bestaande structuur,
dan ware te overwegen om naast een hoogleraar van de juridische faculteit
een tweetal deskundigen uit de sfeer van de geschiedwetenschap, de econo
mie of de politicologie te zoeken.
Een derde optie zou kunnen zijn de sam envoeging van AWL en W eten
schappelijke Raad van Advies tot één adviesorgaan van bijvoorbeeld vijf
hoogleraren, van wie tenminste één uit de juridische faculteit van de KUN.

De Wetenschappelijke Raad van Advies
De statuten van de Stichting voorzien in een W etenschappelijk Raad van
Advies. Art. 10 bepaalt dat de WRvA samengesteld wordt uit personen,
aangewezen door de KNAW, de Rijkscommissie Vaderlandse Geschiedenis
en de Coördinatiecommissie. Art. 11 omschrijft de taak als 'het gevraagd en
ongevraagd adviseren van het bestuur bij diens taakuitoefening (vgl. art. 5),
met name ten aanzien van de wetenschappelijke kw aliteit van onderzoek
en publikaties van het CPG.'
Het departement van O en W wenste een dergelijk adviesorgaan om een
tweetal redenen. Het bestuur zou expressis verbis samengesteld worden uit
personen uit de sfeer van het openbaar bestuur en zou voor wetenschappe
lijke kwesties advies behoeven van wetenschappelijk gekwalificeerde des
kundigen. D aarnaast m oesten 'waarborgen geschapen worden voor een
doeltreffende samenwerking en taakverdeling van het Centrum met ande
re, voornam elijk universitaire, instellingen.' Zoals al eerder medegedeeld
werd, moet de vermelding van de Coördinatiecommissie in de statuten toe
geschreven worden aan een inform atie-achterstand ten departemente. De
Coördinatiecom m issie bestaat allang niet meer en functioneert ook niet
meer, zelfs niet informeel.
Voorts mag herinnerd worden aan de voorgeschiedenis van het CPG, waar
uit afgeleid kan worden dat van meet af aan getracht is om het Centrum en
diens werkzaamheden te situeren op het snijpunt van de wetenschapsgebie
den geschiedenis, staatsrecht, politicologie en economie. Vandaar ook dat
het CPG door O en W aangemerkt werd als een 'experiment' in de zin van
m ultidisciplinaire sam enw erking binnen één project, hetgeen indertijd
paste in de bevordering van 'maatschappelijk relevante, grensverleggende
en grensoverschrijdende m ultidisciplinaire w etenschapsbeoefening.' Van
dergelijke m ultidisciplinaire samenwerkingsvormen zijn in de gammasfeer
verder weinig voorbeelden te noemen!
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Door een speling van het lot wezen de drie instanties, die een lid van de
WRvA moesten aanwijzen, drie historici als leden aan en alle drie uit
Leiden. Daarmee werd de gewenste onderlinge afstemming van het CPGprogram op programma's van andere universiteiten en van andere discipli
nes nauwelijks bevorderd. Integendeel. Dat moet betreurd worden omdat
gebrekkige kennis door onvoldoende contact één van de hoofdoorzaken ge
noemd kan worden van het circuleren van allerlei misverstanden over het
CPG. Voor de naaste toekomst ligt hier een taak waaraan hoge prioriteit
moet worden toegekend. Te denken ware aan een symposium voor belang
stellenden, onder wie wetenschapsbeoefenaren uit de genoemde disciplines,
met als thema: wat is parlementaire geschiedenis en hoever reikt onze ken
nis van de naoorlogse parlem entaire geschiedenis? Bij deze gelegenheid
zouden CPG en andere belangstellenden het initiatief kunnen nemen voor
de oprichting van een vereniging voor beoefenaren van de 'parlementaire
w etenschap’.
Voor wat betreft de WRvA ware te denken aan samensmelting met de AWL
tot één adviesorgaan öf verbreding van het draagvlak door meer universi
teiten en ook andere disciplines daarin vertegenwoordigd te doen zijn. In
dat laatste geval zou ook aan uitbreiding tot bijvoorbeeld vijf leden gedacht
kunnen worden, mede gelet op het relatief geringe tijdsbeslag dat met de
vervulling van de taak van de WRvA gemoeid is. Statutair zou kunnen
worden volstaan met een formulering als: 'Het bestuur van de stichting
verzekert zich na overleg met de directeur van het CPG, van de bijstand van
een vijftal w etenschappelijk gekw alificeerde deskundigen, afkom stig uit
tenminste vier verschillende universiteiten en uit tenminste drie verschil
lende disciplines. Deze deskundigen vormen tezamen de W etenschappe
lijke Raad van Advies.'

Bestuur van de Stichting
Binnen het bestuur van de Stichting leeft al langer de gedachte het bestuur
uit te breiden met enkele vrouwelijke bestuursleden. Los daarvan werd on
langs nog de suggestie gedaan door één der bestuursleden om het bestuur
fors uit te breiden ter verbreding van het draagvlak van het CPG en het
bestuur vervolgens in te richten met een dagelijks bestuur van drie perso
nen (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een algemeen bestuur van
in totaal vijftien leden. Het dagelijks bestuur oefent de taken uit zoals ver
meld in art. 5 van de statuten, terwijl het algemeen bestuur tenminste één
keer per jaar bijeenkomt voor het bespreken van de gang van zaken en de
vervulling van eventuele vacatures. Uiteraard ligt het niet op m ijn weg om
een oordeel hierover uit te spreken. Wèl mag ik zo vrij zijn vast te stellen
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dat een verbreding van het draagvlak enkel kan worden toegejuicht en een
garantie méér betekent voor de continuïteit van het CPG.

C uratorium
Artikel 1, lid 2 van het betreffende reglement regelt de samenstelling: 'Het
bestuur bedient zich daartoe (= toezicht op leerstoel, PFM ) van een Curato
rium, bestaande uit ten minste drie personen aangewezen door het bestuur,
na overleg met de faculteit' W ellicht ware te overwegen het Curatorium te
'bem ensen' m et de leden van de W RvA, onder voorzitterschap van de
voorzitter van de stichting. In geval AWL en WRvA in elkaar opgaan, zal
de participatie van de juridische faculteit eveneens verzekerd zijn.

Formulering van de doelstellingen van het CPG
De neiging bestaat om de betekenis van het CPG enkel of hoofdzakelijk af te
meten aan de voortgang van de grote projecten, de 'Delen'. Deze benadering
doet w ellicht onvoldoende recht aan de m aatschappelijke relevantie van
het CPG, zoals deze blijkt uit de veelvuldige en voortdurende verzoeken
om inform atie, artikelen en interview s van studenten, w etenschappers,
ambtenaren, politici, redacties en journalisten. De projectleider acht het zijn
plicht om waar enigszins mogelijk in deze maatschappelijke vraag c.q. be
hoefte te voorzien conform de doelstellingen van het overheidsbeleid inza
ke 'relevante' wetenschapsbeoefening. Actuele parlementaire vraagstukken
bezitten nu eenmaal steeds een historische dimensie c.q. com ponent en
terecht wordt allerwege hieraan belang gehecht. Met enige overdrijving kan
gesteld worden dat geen kwestie, door het parlement van belang geacht, echt
'actueel' is in die zin dat zij vrijwel steeds een parlementaire voorgeschie
denis heeft. Derhalve gaat het bepaald niet te ver om het belang van het CPG
óók te definiëren in termen van m aatschappelijk-politiek belang, dienst
baarheid aan de publieke zaak en contribuant aan een beter begrip voor het
functioneren van parlem ent en politiek. Voor wie wat wil weten over de
naoorlogse parlementaire geschiedenis, en dat zijn er velen zo wijst de er
varing uit, moet er een herkenbaar en duidelijk referentiepunt zijn en dat is
het CPG.
Nergens in de statuten of reglementen wordt helder omschreven wat pre
cies de doelstellingen zijn van het CPG. Artikel 2, lid 1 van de statuten bevat
een zeer ruime formulering, die alle ruimte laat voor (aanvullende) verbij
zondering. 'De Stichting heeft tot doel het bevorderen van het onderzoek,
alsmede het bevorderen van het publiceren van resultaten van het onder
zoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de
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Tweede W ereldoorlog, dat plaats vindt aan het Centrum voor Parlem en
taire Geschiedenis van de Katholieke Universiteit Nijmegen, binnen de in
artikel 5 gegeven taakomschrijving.' Voor de continuïteit van het CPG én
voor de duidelijkheid ten overstaan van kritische belangstellenden, waar
onder O en W, ware het wellicht aan te bevelen om de doelstellingen van
het CPG expliciet te formuleren en te doen onderschrijven door de bevoegde
organen (facu lteit/K U N / Stichtingsbestuur/O en W). Een proeve van zulk
een form ulering die vooral beoogt de feitelijke situatie te institutionalise
ren, volgt hierna.

Doelstellingen van het CPG
lc

Het CPG doet onderzoek ten behoeve van publikaties, die een bijdrage
betekenen aan de na-oorlogse parlementaire geschiedschrijving.
2 Q Het CPG verzorgt c.q. ondersteunt het onderwijs in de parlementaire
geschiedenis zoals dat gegeven wordt door de bijzonder hoogleraar par
lem entaire geschiedenis. Desgewenst ondersteunt het CPG het onder
wijs van andere disciplines.
3 Ö Het CPG doet met name onderzoek ten behoeve van een reeks publika
ties, die de parlementaire geschiedenis ten tijde van de opeenvolgende
kabinetten beschrijft bij wijze van vervolg op Van W elderen Rengers
en Oud.
4 Q Het CPG fungeert als informatiecentrum voor wie vragen heeft op het
terrein van de parlementaire geschiedenis.
5 C Het CPG houdt zich op de hoogte van relevant onderzoek, dat aan an
dere universiteiten verricht wordt, in Nederland of elders in de wereld
en stemt zijn onderzoek daarop af.
Voorgesteld wordt om een doelstellingenomschrijving zoals hierboven be
proefd, op te (doen) nemen in de statuten van de stichting en enigerlei re
glement of beschikking van faculteit c.q. KUN.

Naar het jaar 2000. Suggesties en conclusies
Aan de oorsprong van deze nota ligt de vraag of het allemaal niet sneller en
korter kan door bijvoorbeeld de methodiek te veranderen. Een suggestie in
die richting behelsde de gedachte om bij het verschijnen van de delen Beel
eens na te gaan waar in de methodiek van dat project én in de verslagge
ving, tijdsbesparingen mogelijk waren geweest. Bij nader inzien lijkt mij dat
niet zo'n gelukkige benadering. Het zou de auteur van deze nota in de on
mogelijke positie brengen van 'super-recensent' van een publikatie die eer
der door een tweetal collegae, promotores nog wel, gewetensvol en zorgvul50
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dig werd begeleid. Overigens wil ik er geen geheim van maken dat naar
m ijn oordeel de delen Beel van degelijke kwaliteit zijn, een schat aan infor
matie verschaffen en kunnen concurreren met het oeuvre van L. de Jong.
De bew ering van Bank dat Duynstee verantw oordelijk zou zijn voor de
gekozen opzet en methodiek is slechts ten dele conform de waarheid. De
waarheid was dat Duynstee geen raad wist met het vraagstuk van de om
vang van het bronnenmateriaal en de nodige selectie en om die reden zijn
zegen gaf aan een opzet die achteraf veel te pretentieus bleek en in de prak
tijk 'vanzelf' gereduceerd werd tot werkbare proporties. Al eerder merkte ik
op dat de omvang van de publikatie niets afdoet aan de toegankelijkheid
voor w elke belanghebbende ook. Juist de indeling naar departem enten
m aakt het mogelijk dat eenieder snel kan vinden wat van zijn gading is.
Vergeleken met de delen van Oud of die van De Jong zie ik geen principieel
onderscheid. De toekomst zal ongetwijfeld uitwijzen dat de delen Beel zeer
veel geraadpleegd en geciteerd gaan worden door historici, juristen, politico
logen, politici en topambtenaren. Tal van kwesties, zoals het politievraagstuk of de Duitse kwestie, die nu actueel zijn, worden in hun historische
oorsprong beschreven en niemand kan ontkennen dat het doen en laten
van het parlement duidelijk uit de verf komt.
De suggestie dient weggenomen te worden alsof de vervolgdelen nog verder
zullen uitdijen. Dat zal niet het geval zijn. Door nog straffere selectie en
m inder archief-onderzoek, zal de periode Drees-Van Schaik beschreven
kunnen worden in drie delen van in totaal circa 2100 pagina's, overzichte
lijk ingedeeld en gemakkelijk toegankelijk. Blijft de vraag of het niet korter
kan, levendiger ook, mede gelet op de groeiende achterstand op de actuali
teit en de belangstelling voor voorgenom en publikaties. U it het vooraf
gaande zal al duidelijk geworden zijn dat gegeven de uitgangspunten: een
handboek dat de mogelijkheid biedt de betekenis van het parlement gedu
rende een bepaalde kabinetsperiode te evalueren, mijn antwoord ontken
nend luidt. Zelfs de interne 'noodverordening' bergt risico's in zich, lopend
van totale m islukking tot produkten van onvoldoende kwaliteit in de zin
van wetenschappelijke verantw oording en relevantie. W ellicht is het goed
enkele circulerende opties summier de revue te laten passeren.
De 'praktische methode'. Deze methode gaat volledig uit van de be
schikbare tijd en menskracht en de wens een publikatie op te leveren
van beperkte omvang in bijvoorbeeld drie k vier jaar. Naar mijn oor
deel kan het resultaat niet anders zijn dan een bundel opstellen, capita
selecta zonder veel onderlinge samenhang en mogelijkheden tot gene
rieke conclusies over de rol van het parlement. Kortom, een duidelij
ke breuk met de inmiddels gevestigde traditie van Oud, Duynstee-Bosmans, Bogaarts.
De 'Wandelingen door de Handelingen methode'. In navolging van de
gelijknam ige publikatie van Cramer beperkt het onderzoek zich goed-
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deels tot het weergeven van enkele belangrijke debatten in het parle
ment zonder veel contextuele toelichting. Ook in dit geval blijft de se
lectieproblematiek levensgroot overeind en zal het vóóronderzoek re
latief veel tijd vergen. Trouwens, enkel geannoteerde excerpten van de
Handelingen zullen weinig gebruikers opleveren, omdat potentiële ge
bruikers dan goede redenen zullen hebben om rechtstreeks de Hande
lingen te raadplegen.
De 'thematische methode'. De behandeling per kabinetsperiode wordt
dan losgelaten ten gunste van thematische-longitudinale studies van
bijvoorbeeld het beleid op het gebied van de sociale verzekering. Deze
suggestie bespraken we al eerder.
De 'journalistieke methode'. De beschrijving beperkt zich tot bijvoor
beeld de kabinetsform atie en enkele 'spannende' m om enten in de
beschreven periode. De moeilijkheid is en blijft in redelijk korte tijd
deze spannende momenten te vinden, nog afgezien van de waarde van
een dergelijke publikatie voor een beoordeling van het parlem entair
handelen. Dat neem t niet weg dat het de m oeite van het proberen
waard is om bijvoorbeeld Bosmans en Bogaarts te vragen een populaire
uitgave van hun wetenschappelijke publikaties te verzorgen, bijvoor
beeld van maximaal 200 tot 250 pagina's, met enkele foto's en prenten.
W ie evenw el daarvoor een koopgrage m arkt ziet, m oet m et een
teleurstelling rekenen. Zelfs het uitstekend verzorgde en vlot bijeenge
schreven boek over Drees sr., onder redactie van Cramer en Daalder,
vond snel zijn weg naar De Slegte.
Neen, zoals de AWL al eerder opmerkte in een reactie op opmerkingen van
de W RvA: bruikbare alternatieven werden tot nog toe niet aangereikt en de
methodiek van het CPG kan elke toets der kritiek doorstaan, zeker in verge
lijking met soortgelijk onderzoek. Bovendien kan het CPG bijna garanderen
dat de projecten met belangwekkende publikaties worden afgerond. Enige
vertraging moet dan maar voor lief genomen worden.
Blijft de maatschappelijke druk die om snellere én handzamere produkties
vraagt. Hier aangekom en w illen we een aantal zaken op een rij zetten,
waarmee tevens een veelomvattend actieprogram voor de nabije en verdere
toekomst geschetst wordt.
I 2 De menselijke factor en daarmee het personeelsbeleid vragen bij pro
jecten als die van het CPG meer dan gewone aandacht. Academ ici
hebben al de reputatie niet gemakkelijk in de omgang met elkaar te
zijn, zeker niet indien zij elkanders territorium raken of betw isten,
voor een multidisciplinair samengesteld team komt daar nog een groot
aantal complicerende factoren bij. Zo wordt van de medewerkers een
grote mate van collegialiteit, openheid, bereidheid tot samenwerken en
tact gevraagd op straffe van ontwrichting van de verhoudingen en
stagnatie in de voortgang. Het verleden heeft geleerd dat een discipli-
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2C

naire 'm ethodenstrijd' gem akkelijk ontvlam t en tot tijd en energie
verslindende discussies kan voeren, die niet steeds tot aantoonbare
verbeteringen van de gevolgde m ethodiek voerden. Voorts worden
hoge eisen gesteld aan de onderlinge afstemming en vooral ook de
coördinatie, die borg moet staan voor een samenhangend en geïnte
greerd eindprodukt. Voor het CPG, meer dan voor vergelijkbare onderzoeksform aties, moet de continuïteit van de personele bezetting van
overwegend belang geacht worden en wel om drie redenen:
1
Bij een voortdurend verloop komt de volle last van de verant
woordelijkheid voor de voortgang en kwaliteit van het werk bij
de enkele blijvers te liggen, die relatief veel tijd kwijt zullen zijn
met het inwerken van de nieuwelingen en het controleren en bij
schaven van het gedane werk.
2
Het rendement van de onderzoekservaring in termen van kennis
van literatuur en bronnenmateriaal is progressief-cumulatief.
3
Het vergaren van specialistische kennis in de verschillende secto
ren en over de uiteenlopende thema's blijkt tijdrovend.
Een flexibel arbeidsvoorwaardenbeleid met gepaste aandacht voor de
secundaire condities, lijkt me geboden.
Een vereenvoudiging van de structuur. M et de bevoegde organen zou
het overleg over een vereenvoudiging van de topzware structuur
ingezet kunnen worden met een optie die destijds door O en W voor
gesteld werd: het CPG onderbrengen in één para-universitaire stichting
met als belangrijkste participanten de KUN en de huidige stichting én
de statutaire mogelijkheid van participatie door andere universiteiten,
indien deze ook m iddelen ter beschikking w illen stellen. Destijds
blokkeerde de faculteit deze oplossing, maar inmiddels veranderde de
situatie in zoverre dat O en W aan het CvB liet weten dat de extra
middelen voor stimulering verstrekt werden onder de conditie dat het
CPG blijft voortbestaan, c.q. de KUN zijn aandeel blijft leveren. Voor
het CvB kunnen nauwelijks bezwaren bestaan tegen verzelfstandiging
van het CPG met bestuurlijke en financiële participatie van de KUN. In
dat geval kan de advies-structuur dienstbaar gemaakt worden aan het
opzetten van een 'netwerk' van wetenschappelijke contacten en onder
steuning. Subsidiair.
Uitbreiding van het bestuur met bestuursleden die de dagelijks leiding
delegeren aan een driekoppig DB. Tegelijkertijd wordt de adviesstruc
tuur vereenvoudigd door bijvoorbeeld het samenvoegen van AWL en
W RvA in dier voege dat het draagvlak van het CPG fo rs verbreed
w ordt in de richting van de andere universiteiten en relevante disci
plines. Dit breed adviesorgaan zou in personele zin kunnen samenval
len m et het C uratorium , onder voorzitterschap van de voorzitter van
de Stichting.
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3Q

In overleg met de bevoegde organen (KUN, O en W) zouden de doel
stellingen van het CPG helder geformuleerd moeten worden en vastge

legd in statuten en regelingen. In dit verband zou ook gedacht kunnen
worden aan omzetting van het CPG in een onderzoeksinstituut ex arti
kel 93. De explicitering van de doelstellingen dient bijzondere nadruk
te leggen op de informatie-functie van het CPG op het terrein van de
parlementaire geschiedenis. Samenwerking met het Leidse Parlemen
tair D ocum entatiecentrum en het Groningse Docum entatiecentrum
zou in het verlengde hiervan kunnen liggen.
4 Ö Ondubbelzinnig werd inmiddels vastgelegd dat voor de periode 19481952 in ieder geval doorgegaan wordt op de ingeslagen weg omdat w ij
ziging van methodiek, maar ook de discussies hierover, de voortgang
ernstig frustreren. Zolang in den lande enkel gratuite kanttekeningen
geplaatst worden, goeddeels als gevolg van onbekendheid met de mate
rie, bestaat er geen reden voor een drastische koerswijziging waarvan
de resultaten zeer ongewis zijn. De gehanteerde m ethodiek volgens
een verfijnd en doordacht onderzoeksplan, dat nim m er bij externe
toetsing tot fundamentele kritiek aanleiding gaf, garandeert op termijn
belangwekkende resultaten.
5 Q Voor de achterstandproblem atiek in dubbele zin: de vertraging in de
voortgang van het project Drees-Van Schaik en de toenemende achter
stand op de actualiteit, zou het overleg met O en W geïntensiveerd
kunnen worden met de notitie-Okkerse (d.d. ll-5 -'8 9 ) als uitgangspunt.
Deze notitie voorziet ook in de behoefte de sam enw erking met de
andere universiteiten te institutionaliseren, waarvoor artikel 5, lid d
van de statuten expressis verbis ruimte biedt: 'In voorkomende geval
len wordt in het personeelsbeleidsplan aangegeven welke personen,
die niet in dienst zijn van de Katholieke U niversiteit N ijm egen, op
welke wijze deelnemen aan of bijdragen leveren aan de activiteiten
van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.' In deze context
zou ook overwogen kunnen worden om het CPG de ruimte te geven,
de m iddelen vrij te m aken om een parlem entaire geschiedenis van
Nederland 1945-1989 , te verzorgen, waar grote behoefte aan bestaat en
waarvoor de SDU zelfs beperkte middelen ter beschikking wil stellen.
Deze parlementaire geschiedenis zal een overzicht kunnen geven met
meer inhoud en diepgang dan de aanvullingen op Oud. Ook is het
denkbaar om m iddelen vrij te maken voor een 'terug-uit-operatie'.
Terwijl doorgewerkt wordt aan de grote delen, waarvan de gebruiks
waarde buiten kijf staat, wordt tevens begonnen m et vóórstudies van
de parlem entaire bemoeienis met bijvoorbeeld de kabinetten-Lubbers I
en II. Deze publikaties van beperkte omvang (± 350 pagina's) kunnen
wetenschappelijk afdoende verantwoord worden omdat de informatiebereidheid van de hoofdrolspelers doorgaans groot is en de open-
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baarheid bovendien toegang verschaft tot de archieven. Het terug-uitwerken heeft als enorm voordeel dat de selectie-problematiek fors ver
licht wordt door de eigen waarneming van de auteurs en doordat de
hoofdrolspelers daarbij behulpzaam kunnen zijn. De secretaris-generaal van Algemene Zaken bijvoorbeeld kan zeer goed aangeven welke
zaken om welke redenen zeer belangrijk waren, 'spanden' in de con
frontatie met het parlement. Waar de grote delen in zekere zin huidige
structuren en verhoudingen verklaren, kunnen de vóórstudies aan
sluiting verzekeren bij de meer actuele, 'grote', parlem entaire discus
sies van deze tijd. Bij wijze van voorbeeld noem ik de m inisteriële
verantwoordelijkheid als 'Lubberiaans' thema, dat gedurende de peri
ode 1986-1989 in het parlement indringend besproken werd. Ten slotte
zouden ook nog de jaarlijkse Opstellen meer gewicht gegeven kunnen
worden door deze in boekvorm te laten verschijnen m et een vijftal
capita selecta, die niet chronologisch beperkt blijven tot de periode
1945-1952. Deze capita selecta worden dan diepgaander behandeld dan
het geval zou zijn bij beschrijving in de reeks, maar leveren evenzeer
vóórstudies die de grote projecten ondersteunen.
De opties parlementaire geschiedenis 1945-1989, 'terug-uit-operatie' en
capita-selecta zijn niet tegelijkertijd te realiseren, maar hebben als
levensgroot voordeel dat binnen de gegeven statutaire doelstelling en
dus binnen de subsidievoorwaarden de activiteiten van het CPG ver
breed worden, waardoor de fixatie op de 'grote delen' intern en extern
afneemt. Nu al w ijst de praktijk uit dat de stafmedewerkers mentaal
noch fysiek bij m achte zijn enkel met de H andelingen door het be
roepsleven te gaan. Uit ervaring weet ik dat zulks ook moordend is in
dier voege dat dagelijks uitgekeken wordt naar vacatures elders.
6 Ö Het CPG zou het initiatief moeten nemen om te zamen met enkele
deskundigen een symposium te organiseren met als thema: 'De parle
m entaire geschiedschrijving in Nederland' en als sub-thema's: 'Wat is
parlem entaire geschiedenis eigenlijk?' en 'Wat weten we langzam er
hand op grond van empirisch onderzoek over het functioneren van
het parlement?' Dit symposium zou een basis kunnen leggen voor een
vorm van vrijwillige afstemming en samenwerking door al degenen
voor wie het doen of laten van het parlement op enigerlei wijze object
van studie is. Uiteraard zal dit symposium ook de produkties van het
CPG ter discussie stellen.
Voorts zouden niet enkel wetenschappers, maar ook 'gebruikers' als
politici, topam btenaren en journalisten de kans moeten krijgen om
hun bevindingen aan de orde te stellen. A angezien een dergelijke
brede opzet nogal wat voorbereiding vraagt, ware als datum-suggestie
de Tweede Dinsdag van September te overwegen, ook om een soort
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traditie te vestigen. De Tweede Dinsdag van September voor de weten
schap, de Derde Dinsdag van September voor de politiek!

Ten slotte
Naar mijn stellig oordeel verdienen bovenstaande suggesties méér dan ge
wone aandacht omdat zij kunnen bijdragen aan een 'reveil' van de 'parle
mentaire' wetenschapsbeoefening waarmee een algemeen erkend politiek
maatschappelijk belang gediend wordt. Het gevaar bestaat dat door allerlei
com m unicatiestoornissen, concurrentieverhoudingen en krim pende m id
delen de parlementaire geschiedschrijving teruggeworpen wordt in de fase
waarin op dit terrein vrijwel niets gebeurde c.q. onsamenhangende monografiën over deelonderwerpen en deelaspecten meer vragen opwierpen dan
oplosten. Toegegeven, voor degelijk en grondig werk van langere adem
bestaat weinig begrip in deze tijd van 'vluggertjes', van 'snel scoren', van
concessies aan modieuze trends. Dat begrip kunnen we wél vragen bij een
bredere opzet door pluriformering van activiteiten.
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Lieftinck als partij in de Indische zaak
De rol van de minister van Financiën in het rooms-rode kabinet-Beel (19461948), P. Lieftinck (1902-1989), kan moeilijk overschat worden. In mijn Parle
mentaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel II, De periode van het
kabinet-Beel 3 juli 1946 -7 augustus 1948 geef ik in Band B, hoofdstuk IV,
een uitvoerige opsomming van hetgeen deze minister op zijn eigen speci
fieke terrein tot stand heeft gebracht in de betrokken periode, zo mogelijk
verantwoord aan of in samenwerking met het parlement. Dat de positie van
de minister van Financiën kort na de oorlog een bijzondere was in een tijd
van een hoogst noodzakelijke monetaire en budgettaire sanering van het
land, nodig om de wederopbouw na de bezettingstijd te doen slagen en uit
gangspunten te bieden voor de beoogde welvaartsstaat, was algemeen aan
vaard. Dat Lieftinck zijn bijzondere positie ook op bijzondere wijze heeft
gehanteerd, zowel tegenover zijn collega-ministers als tegenover het parle
ment, wordt in genoemd hoofdstuk afdoende aangetoond. Dit hoofdstuk
had het consent van Lieftinck. De oud-minister heeft in correspondentie
met de auteur van bovenvermeld werk, waarbij laatstgenoemde hem naast
de tekst van hoofdstuk IV ook een lijst van toegespitste conclusies heeft
voorgelegd - bijvoorbeeld over de wijze waarop de minister van Financiën
indertijd de cijfers van de inkomsten en uitgaven van de staatskas heeft ge
hanteerd -, zijn verantwoordelijkheid voor zijn optreden tegenover de his
torie niet w illen ontlopen en ruiterlijk zijn 'streken' erkend. Vanaf het
allereerste contact tussen de auteur en de oud-minister klonk hiervoor in
woord en geschrifte de volgende verdediging: de bijzondere omstandighe
den kort na de oorlog vereisten bijzondere maatregelen van de minister van
Financiën om het land voor een financiële catastrofe te behoeden; deze bij
zondere maatregelen hadden brede steun ondervonden, ook al werd soms
politiek van deze of gene zijde van de coalitie enige kritiek gehoord.
Volgens Lieftinck was het landsbelang gediend met zijn beleid, waardoor
ook ruimte werd geschapen voor kostbare wensen van de coalitie, zoals die
vooral van de kant van de PvdA waren ingebracht (men denke aan de
noodvoorziening voor ouden van dagen, de noodwet-Drees) en door de vanuit de CHU naar de PvdA doorgebroken - minister van Financiën van
uit een religieus gebaseerde sociaal-democratische maatschappijvisie veelal
van harte werden onderschreven. Lieftincks beleid schiep bovendien ruimte
om enige tegenslagen, zoals de afwikkeling van de N ederlands-Indische
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schulden, te kunnen incasseren. Hieraan zij toegevoegd dat de nogal ijdele
en professoraal-autoritaire Lieftinck in zijn optreden als minister ook een
buitengewoon sterke persoonlijke betrokkenheid aan de dag heeft gelegd,
waarbij hij de indruk heeft gewekt dat hij zijn persoonlijk prestige afmat
aan het succes van zijn ministerschap. Zijn streven om in latere publikaties
nogmaals de aandacht te vestigen op dit succes, dat niemand hem overigens
betwistte, lijkt deze veronderstelling te kunnen wettigen.1
Vanzelfsprekend heeft de minister van Financiën zich intensief bemoeid
met sectoren van het regeringsbeleid, die voor de verantwoordelijkheid van
collega-m inisters kwamen en tegelijk grote invloed uitoefenden op de financieel-economische toestand van het land. In mijn eerder genoemde pu
blikatie wordt enkele malen verhaald hoe de m inister van Financiën de
grenzen aangaf voor uitgaven bij de realisering van enkele hoog genoteerde
wensen van de coalitie, zo bijvoorbeeld bij de opzet van de wet-Drees voor
de ouderdomsvoorziening. Bij geen sector van het regeringsbeleid stonden
zulke grote financieel-economische belangen van het land op het spel als bij
het beleid inzake Nederlands-Indië. Juist op dit gebied zou Lieftinck trachten
het regeringsbeleid te beïnvloeden, omdat hij in laatste instantie ook
formeel m et Indië te maken had. De geldende staatsregeling voor Nederlands-Indië (1925) bepaalde het opperbestuur van de Kroon over de algeme
ne geldmiddelen in de Oost, zodat de minister van Financiën rechtens een
zelfstandige positie tot Indië toekwam naast die van de minister van Over
zeese Gebiedsdelen. Daarnaast had de Indische kw estie na de Tweede
W ereldoorlog zoveel facetten gekregen, die de arbeid van Lieftinck op het
vaderlandse front raakten, dat het niet vreemd was dat Lieftinck zich op
form ele en m ateriële gronden als lid van achtereenvolgende kabinetten
heeft bemoeid met de Indische kwestie. Die kwestie kwam kortweg er op
neer dat na de oorlog Nederland werd geconfronteerd met een Indische re
volutionaire organisatie (Republiek Indonesia) onder leiding van Soekarno,
welke in de schaduw van de Britse bezettingsm acht bij afwezigheid van
Nederlandse effectief gezag zich kon ontwikkelen op Java en Sumatra, de
volkrijkste en econom isch belangrijkste gebieden van de archipel. De
Nederlandse regering zou uiteindelijk met deze beweging gaan praten en er
naar streven de belofte tot hervorm ing van het Rijk, zoals uitgesproken
door koningin W ilhelm ina in 1942, zodanig vorm te geven dat daarin de
Republiek zou kunnen opgaan en de band tussen de Oost en de overige
delen van het Rijk werd bewaard. Lieftinck was aanvankelijk zeer kritisch
tegenover het verschijnsel Republiek en voorstander van herstel van het
1

58

M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel II, De periode
van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948 (’s-Gravenhage 1989) Band B, hfst. IV.
Latere publikaties van Lieftinck: P. Lieftinck, The Post-War Financial Rehabilitation of
the Netherlands ('s-Gravenhage 1973) en P. Lieftinck, 'Het Nederlands financieel her
stel 1945-1952. Een terugblik' in: A. Knoester ed., Lessen uit het verleden. 125 jaar Vereni
ging voor de Staathuiskunde (Leiden en Antwerpen 1987) p. 159-187.

M.D. Bogaarts

Nederlandse gezag in aangepaste versie voor een bepaalde overgangsperiode
om financieel-econom isch orde op zaken te stellen. Er stonden immers
grote belangen voor zijn sector op het spel, die overigens in de eerste jaren
na de bevrijding zouden worden verzwaard door de poging van Nederland
daadwerkelijke controle op de Indische gang van zaken te verwerven.
De volgende kanten van het Indonesische vraagstuk waren voor Lieftinck
als bewindsman van belang. Daar was allereerst de vraag hoe de toekomstige
staatsvorm in de Indische archipel verantwoordelijkheid zou blijven dragen
voor de betaling van rente en aflossing op de schulden van het NederlandsIndische gouvernement aan Nederland en voor de betaling van pensioenen
aan oud-landsdienaren, nadat de Republiek Indonesia zou zijn opgelost in
een federatieve ordening van verschillenden gebieden en volken in (voor
de afzienbare tijd) blijvende verbondenheid m et het K oninkrijk der
Nederlanden (Nederland en de West). Zoals aan het slot van de genoemde
beschouwing over het optreden van minister Lieftinck in het kabinet-Beel is
geschreven (Band B, hoofdstuk IV, par. V. 4) had Nederland direct of indi
rect (garanties op internationale leningen aan N ederlands-Indië) een miljardenbedrag aan guldens (waarde: 1946) in Batavia te vorderen. Die schuld
positie vermeerderde snel. Dit was in de eerste plaats een gevolg van de
kasvoorziening van Batavia voor de betaling van het Indische deel in het
onderhoud van de N ederlandse strijdkrachten in de archipel. Bovendien
was de financiële controle op het landsbestuur van Nederlands-Indië vol
strekt hopeloos. Toen Lieftinck eenmaal halverwege 1946 voor het eerst een
totaal beeld had gekregen van deze schuldpositie en een idee had van de
snelle groei in de schuldomvang, heeft hij vanzelfsprekend er naar gestreefd
om garanties te verkrijgen dat deze schuld door de toekomstige regering in
Indonesië werd overgenomen en afgelost. Daarnaast zou hij voortaan regel
matig voorstellen doen om door eigen mensen in Indië de Indische finan
ciën te doen controleren. Dat Lieftinck niet ongenegen was om voor deze
schuldverplichting van Batavia een onderpand te aanvaarden in de vorm
van de deviezenopbrengst uit de verkoop gedurende enkele jaren van het
in Indië gewonnen tin, had sterk te maken met een tweede zorg van Lief
tinck: de deviezenvoorziening van het Koninkrijk en de Overzeese Gebie
den. Er was Lieftinck veel aan gelegen dat de republikeinse gebieden zo snel
mogelijk werden opengelegd en de exploitatie van deze gebieden met zijn
vele rijkdommen en plantages weer in vertrouwde handen en op oude voet
werd aangepakt, opdat de wereldmarkt als vanouds werd bediend en het
financieel-econom isch driehoeksverkeer tussen de Oost, Nederland en de
wereldmarkt werd hervat. Nederland zou aldus zijn kredieten terugbetaald
krijgen, uit financiële transacties deviezen kunnen verdienen en goederen
kunnen leveren aan de Oost, terwijl Nederlands-Indië daardoor in aanmer
king zou kunnen komen voor internationaal krediet. Lieftinck werd nog
geplaagd door een derde zorg met betrekking tot Indië. Het betrof de uit-
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gavenpost voor de uitrusting, de uitzending en het onderhoud van de
Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië. Vooral de uitrusting verg
de kostbare deviezen. Lieftinck had vrede met de inzet van deze strijdkrach
ten in Indië, die ook naar zijn opvatting een logisch gevolg was van de
N ederlandse verantwoordelijkheid voor de orde en rust in de archipel en
voor het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor nieuwe ver
houdingen tussen de rijksdelen, zoals die door de koningin waren toege
zegd. De vraag was wel: hoe lang zou deze inzet duren en hoe lang kon
N ederland zich die inzet financieel en internationaal-politiek met het oog
op de kredietwaardigheid van het land veroorloven.
In dit opstel zal, in samenhang met de voorbereiding van de inhoud van
Band D van de parlem entaire geschiedenis van de periode-Beel, worden
nagegaan op welke wijze zich de minister van Financiën vanuit zijn hier
voor opgesomde zorgen met betrekking tot de Indische kwestie heeft laten
gelden bij de aanloop tot de eerste politiële actie (20/21 juli - 4 augustus
1947).2 Heeft Lieftinck ook in deze kwestie als 'de man met de knip op de
beurs' een cruciale rol gespeeld zoals bij andere beleidsbeslissingen?

L ieftinck en de eerste confrontatie met het Indische drama
H et eerste kabinet na de bevrijding, het 'koninklijke' extra-parlem entaire
kabinet-Scherm erhorn-D rees (1945-1946), w aarvan Lieftinck als m inister
van Financiën deel uitmaakte, werd weliswaar geconfronteerd met de vraag
wat men aan moest met de in augustus 1945 uitgeroepen Republiek Indonesia, m aar serieuze onderhandelingen zouden politiek in N ederland pas
verteerbaar kunnen zijn onder verantwoordelijkheid van een parlementair
kabinet, dat zich gedragen wist door een ruime meerderheid in een regel
m atig gekozen parlement. Voor Lieftinck betekende daarom de kabinets
periode 1945-1946 een eerste verkenning van de verschillende facetten van
het Indonesische vraagstuk.
W anneer in het kabinetsberaad van 21 en 22 december 1945 een nota van de
fungerende luitenant-gouverneur-generaal en hoogste burgerlijke autoriteit
in N ederlands-Indië, H.J. van M ook, aan de orde kom t, waarin wordt
aangedrongen op een akkoord met de 'nationalisten' (dat wil zeggen de re
publikeinen), toont Lieftinck zich nog weinig bereid de tegenpartij in Indië
serieus te nem en en derhalve als partner te aanvaarden in het beheer van
de archipel, ook op financieel-econom isch terrein. Hij vroeg zich bij deze
gelegenheid af welk gezag de nationalisten kon worden toegerekend en hij
2
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bepleitte terughoudendheid tegenover deze groep, teneinde de zaak te kun
nen laten uitkristalliseren. Het leek hem eerder gewenst vast te leggen
welke rol Nederland nog in de toekomst in Indië zou gaan spelen. Moest de
eenheid van het Rijk niet voorop staan en bijgevolg eerst door de republi
keinen worden erkend, alvorens verder kon worden gesproken? In dit
wantrouwen jegens de 'revolutie' toonde Lieftinck zich nog de oud-CHU-er.
In zijn meegaandheid jegens het regeringsbeleid in deze periode om lijnen
uit te zetten voor de reconstructie van het rijksverband (verklaring van 10
februari 1946: gemenebest in Indië, welke na een beperkte overgangsperiode
de banden met de overige delen van het Rijk zou kunnen herzien; verkla
ring van 2 mei 1946: erkenning van de Republiek als deel van de toekom
stige federatie in Indië) gaf Lieftinck er blijk van de richting van zijn nieuwe
politieke onderdak, de PvdA, inzake de dekolonisatie van de Oost te kun
nen volgen. Overigens: toen in het voorjaar van 1946 het ontijdige contact
tussen een Nederlandse delegatie en republikeinse politici op de Hoge
Veluwe, gezien de geringe politieke armslag van de Nederlanders aan de
vooravond van de eerste verkiezingen na de bevrijding wel moest misluk
ken, was Lieftinck in de VS, onder meer om dollarleningen te verwerven
ten behoeve van de noodlijdende Nederlandse deviezenkas. Lieftinck koes
terde toen nog het optimisme dat het deviezenprobleem snel overwonnen
zou kunnen worden: door het herstel van de Nederlandse economie en van
de exportkansen (bijvoorbeeld op Duitsland) en door de algemeen verwach
te spoedige prijsdaling van een aantal belangrijke goederen (graan; machi
nes e.d.) op de wereldmarkt.3
Intussen was Lieftinck zich wel bewust geworden van de financieel-economische belangen die bij de Indonesische kwestie in het geding waren. Zijn
wantrouwen jegens de Republiek had bijvoorbeeld sterk te maken met de
onteigening van ondernem ingen in republikeins gebied en de onmoge
lijkheid daaraan voorlopig iets te doen. Vandaar dat hij in december 1945
hamerde op het aambeeld van het rechtsherstel in dit gebied, waardoor het
economische leven in de archipel in de vertrouwde context zo snel mogelijk
op gang zou kunnen komen. Op die manier zou Nederlands-Indië ook weer
over eigen deviezeninkomsten kunnen beschikken. Zoals de deviezenportefeuille van Indië er kort na de bevrijding bij stond was Lieftinck bezorgd
over de wijze waarop Nederland wel garant stond voor de terugbetaling van
leningen in het buitenland, die door Batavia waren aangegaan, maar over
de besteding van de binnengehaalde deviezen geen zeggenschap had.4 De
lijn van Lieftinck in de volgende kabinetsperiode zou dan ook zijn om op
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zijn minst greep te krijgen op deze uitgaven, voor zover die indirect ook ten
laste konden komen van Nederland. Buiten de 'moederlandse' garanties op
internationale leningen van Batavia heeft Lieftinck een tweede deviezenlek
ten gunste van Indië en ten laste van Nederland onderkend: de uitrusting
van de Nederlandse strijdkrachten, die in de Oost de geallieerde (Britse)
eenheden zouden moeten vervangen en de archipel weer in rustiger vaar
water zouden moeten brengen. Al in augustus 1945 bepleitte Lieftinck in de
Raad voor Oorlogvoering met het oog op de deviezenproblemen bij de aan
schaf van het nodige m aterieel voor een politiek-m ilitaire alliantie met
Engeland, waardoor Nederland verzekerd zou kunnen worden van Britse
m ilitaire leveranties. Leger en vloot zouden namelijk in deze gedachtengang een bijdrage moeten leveren aan de verdediging van het statencomplex van het Britse rijk en zijn bondgenoten. N ederland zou in dit kader
w ellicht kunnen toetreden tot het Britse Gemenebest. De m inister van
Financiën ging er van uit dat Engeland in ieder geval belang had bij een
ordelijke toestand in N ederland zelf en bij een krachtige positie van
N ederland overzee. Hij kreeg bijval van de kant van de m inisters van
Oorlog en Marine. De voorkeurspositie van Nederland als bondgenoot van
het Britse rijk in de strijd tegen de As-mogendheden en Japan was immers
voelbaar beëindigd. De premier, de oud-vrijzinnig-democraat en toekomsti
ge doorbraaksocialist ir. W. Schermerhorn, voelde er echter in het kabinets
beraad van 17 december 1945 niets voor om een dergelijke belangrijke stap te
ondernem en zonder de instem m ing te kunnen verkrijgen van een vrij
gekozen volksvertegenw oordiging.5 Het zeer originele voorstel van Lief
tinck raakte vervolgens op de achtergrond. Toen duidelijk werd dat de
tegenpartij in Nederlands-Indië niet in staat of bereid leek de op 15 novem
ber 1946 te Linggadjati gesloten overeenkomst op hoofdpunten na te komen,
heeft Lieftinck voortgeborduurd op zijn oude voorstel. In het kabinet heeft
hij nam elijk in de loop van 1947 herhaaldelijk bepleit om niet alleen
Engeland, maar ook de VS in het Indonesische vraagstuk te betrekken,
teneinde de Republiek Indonesia tot meegaandheid over te kunnen halen
en een brede basis te kunnen scheppen voor mogelijke strafsancties van
N ederlandse kant. Bovendien zou aldus kunnen worden voorkom en dat
N ederland door deze mogendheden uit onbegrip voor de Nederlandse ver
antwoordelijkheid in Indië deviezentechnisch 'droog' zou worden gelegd.
In dit opzicht is de gedachtengang van de minister van Financiën inzake de
financieel-econom ische kant van het Indonesische vraagstuk vrij conse
quent geweest.
De hier genoemde aspecten van het Indonesische vraagstuk zoals Lieftinck
die al vroeg benadrukte - herstel van oude econom ische structuur van
Indië; garanties voor de Nederlandse aanspraken op terugbetaling van de
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N ederlandse kredieten, speciaal de deviezengaranties; een behoorlijke fi
nanciële huishouding in Indië; limieten aan de militaire aanspraken op de
Nederlandse kas, inzonderheid de deviezenkas - zouden door Lieftinck in
de volgende kabinetsperiode bij de bepaling van het regeringsbeleid inzake
Nederlands-Indië met nog meer nadruk, derhalve in afzonderlijke nota’s en
gepaard met de nodige dreigementen als minister op te stappen, worden
voorgedragen.

Het akkoord van Linggadjati: een uitweg, ook voor Lieftinck?
In het KVP-PvdA-kabinet onder aanvoering van L.J.M. Beel (KVP), dat tot
stand kwam na de eerste vrije verkiezingen van de Tweede Kamer na 1945,
kwam Lieftinck wederom op het ministerspluche. Hij stond voor een zware
taak: de financiële en budgettaire sanering van het land voltooien, door
m iddel van ingrijpende wetgeving en het geven van m edewerking aan
specifieke, vooral door zijn (nieuwe) politieke achterban gewenste, punten
van het regeerakkoord, zoals de nationalisatie van De Nederlandsche Bank,
de nieuwe Bankw et en het scheppen van m ogelijkheden voor extra-uitgaven zoals ten behoeve van de noodvoorziening voor ouden van dagen
van zijn collega van Sociale Zaken, W. Drees (PvdA). Lieftinck heeft bij de
kabinetsformatie in 1946 een eigen program (22 juni 1946) bij de formateur
ingeleverd, waarin hij zijn (bij KB verleende) bijzondere bevoegdheden ten
aanzien van de controle op de rijksuitgaven (controle op het aangaan van
de verplichtingen) en de herziening van de financiële administratie van het
Rijk onderstreepte. Dat de minister de nodige eisen met betrekking tot de
door hem en zijn am btenaren uit te oefenen controle op de deviezen
formuleerde en inzake het leningenverkeer met het buitenland het alleen
vertoningsrecht claimde lag voor de hand. Evenzo was het logisch dat de
m inister een bedrag noem de, waarmee de rijksbegroting voor 1947 ten
opzichte van die van 1946 moest worden verlaagd. De financiële nood van
het land was zo hoog gestegen dat iedere minister er op dat moment baat bij
had dat de minister van Financiën zijn bevoegdheden punctueel uitoefen
de. Omstreden was de m achtspositie van de minister van Financiën in het
kabinet dan ook niet. W él was de zorg van de minister van Financiën voor
het financiële welbevinden van staat en gemeenschap en de daardoor ver
worven m achtspositie er de oorzaak van dat Lieftinck, zodra de zaken in
N ederlands-Indië in een stroom versnelling of in een im passe leken te
kom en, zich wel intensief met de Indonesische politiek m oest bem oeien
wilde hij er verzekerd van zijn dat zijn beleid niet op de Indonesische zaak
spaak zou lopen.
De eerste scherm utselingen tussen de minister van Financiën en collegaministers over de financieel-economische kant van de Indische medaille in
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de periode-Beel vinden plaats wanneer de uitzending van de CommissieGeneraal (CG), bedoeld als onderhandelingsorgaan namens de regering met
de Republiek Indonesia, aan de orde is en de instructie voor de CG moet
worden opgesteld. De minister van Overzeese Gebiedsdelen (OG), J.A. Jonk
man (PvdA), voelde er in de vergadering van de ministerraad van 9 septem
ber 1946 niets voor om in de instructie een gedetailleerd financieel deel op te
nemen, zoals Lieftinck wenste. Aan de andere kant wist ook Jonkman dat
het bestuur van N ederlands-Indië voorlopig nog afhankelijk was van
Nederlandse overheidskredieten (in guldens). De eis van Lieftinck, dat in
een toekomstige overeenkomst in Indië of bij de uitwerking van een re
constructie van het bestuur in de Oost hoe dan ook gezorgd werd voor
dekking en aflossing van deze kredieten, kon dan ook niet als onredelijk
worden beschouwd. Een voorlopige regeling van het betalingsverkeer
tussen Nederland en Nederlands-Indië, met daaraan gekoppeld een kredietvoorziening voor de eerste jaren na de oorlog, stond op het spel. Een nota
van de minister van Financiën werd dan ook door Jonkman enkele dagen
later zowel aan de landvoogd in Batavia, Van Mook, als aan de CG aangebo
d e n .6 Dat Lieftinck zijn positie niet onderschatte en in het landsbelang
volledig wilde uitbuiten, bleek uit zijn vasthoudendheid om trent de be
noeming van een ambtenaar van de Generale Thesaurie van het ministerie
van Financiën tot vertegenwoordiger van de m inister van Financiën in
Batavia en als adviseur van de CG. Aldus moest er op worden toegezien dat
met de genoemde nota van Lieftinck, die geen formele status van instructie
had gekregen, toch rekening werd gehouden. Lieftinck ervoer zware tegen
wind over deze kwestie van de kant van Van Mook en van de CG, die de
opgedrongen pottenkijker m et diens onafhankelijke status niet wensten.
Lieftinck liet daarop aan de collega-m inisters Beel (premier), Jonkm an en
Drees (Sociale Zaken en 'aanvoerder' van de PvdA-ministers in het kabinet)
weten dat hij bij niet-aanvaarding van zijn voorstel alle verantw oordelijk
heid voor de financiële gevolgen van het werk van de CG afwees.7 Sterker
nog: Lieftinck liet de m inisterraad op 14 oktober 1946 weten dat hij zijn
m inisteriële verantwoordelijkheid niet kon uitoefenen, wanneer geen ver
betering werd gebracht in twee zaken: de communicatie tussen de land
voogd in Indië en zijn m inisterie over de financiële aangelegenheden over
zee en de medewerking van de Indische autoriteiten bij bepaalde transacties
om Nederland in staat te stellen deviezen te verwerven. De minister van
Financiën dreigde de kredietverlening aan Indië stop te zetten, indien niet
6

7
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binnen zeer korte termijn concrete vooruitgang op de genoemde punten
kon worden geboekt. Jonkman liet een week later in het kabinetsoverleg in
reactie hierop weten Lieftincks dreigement te zien als een beïnvloeding van
de verhouding tot Indië buiten de minister van OG om. Aan de andere kant
erkende Jonkman dat Lieftinck zich op de Indische staatsregeling kon beroe
pen en was hij bereid om, ondanks de botsing van verantwoordelijkheden
tussen Lieftinck en hem zelf, in aansluiting op al eerder door hem aan
Batavia voorgelegde modellen de positie van de beoogde ambtenaar defini
tief te regelen. Bij KB van 31 oktober 1946 (nr. 3) werd de positie van deze
voorpost in de Oost, grotendeels naar Lieftincks wensen, vastgesteld.8 Jonk
man heeft Van Mook vervolgens verzocht bij het nemen van beslissingen,
waaraan belangrijke financiële gevolgen voor Nederland verbonden kon
den zijn, met Lieftincks wensen rekening te houden.9
Het voorgaande geeft de verhouding weer, zoals Lieftinck die zag met be
trekking tot zijn verantwoordelijkheid voor de grote financiële uitgaven ten
behoeve van Nederlands-Indië. Tijdens de onderhandelingen tussen de CG
en de republikeinen trok Lieftinck deze lijn in enkele interventies in het
kabinetsberaad nog door. Zij hadden vooral betrekking op de positie van het
Nederlands kabinet ten opzichte van het Nederlands-Indische landsbestuur,
in het bijzonder de landvoogd Van Mook. Indirect had Lieftinck daarbij
steeds zijn eigen m inisteriële verantwoordelijkheid voor ogen. Zo toonde
hij zich in de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk
(Raad MAK), een der onderraden van de ministerraad, op 8 oktober 1946 be
zorgd over de gezagsverhouding in Nederlands-Indië na het vertrek van de
Britten ultimo 30 november 1946. Gelet op de door hem geconstateerde on
wil van Van Mook om met de Nederlandse belangen steeds rekening te
houden, wilde Lieftinck komen tot een constructie, waarbij de Nederlandse
regering directe zeggenschap over de Nederlandse troepenm acht in Indië
hield. In de bestaande verhoudingen stonden deze troepen ter beschikking
van de landvoogd en was voor de Nederlandse regering slechts indirecte
verantw oordelijkheid ingeruimd. Het was duidelijk dat de m inister van
Financiën zocht naar wegen om op de inzet van Nederlanders en Neder
landse financiële middelen ten nauwste toe te zien. Toen het Lieftinck niet
gelukte om op dit terrein met zijn vele juridische haken en ogen zijn gelijk
te krijgen, bleef hem in tijden van nood weinig anders over dan te dreigen
de Nederlandse geldkraan - in het bijzonder de deviezenstroom - te slui
ten.10

8

Ibidem, nr. 253, p. 542-543; nr. 280, p. 592-593. Voor het voorstel van Jonkman aan Van
Mook betreffende de kwestie-Van der Dries zie: Ibidem, nrs. 210, 212. Voor de afwikke
ling zie: Ibidem, nr. 313 en nr. 327, punt 3, p. 677.
9 Ibidem VI, 29 okt. 1946 - 5 jan. 1947 ('s-Gravenhage 1976) p. 20, aantekening 2.
10 Ibidem V, nr. 230, p. 517-518; zie ook de eerder getoonde bezorgdheid op dit punt: Ibidem,
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Aanvankelijk leek na het aantreden van het kabinet-Beel zoveel vooruit
gang bij het oplossen van de politieke problemen bij de reconstructie van
het Rijk te kunnen worden geboekt, dat ook Lieftinck in de waan moet
hebben verkeerd dat in één moeite door ook de financieel-economische kan
ten van de Indonesische kwestie zouden kunnen worden geregeld. Nog in
juli 1946 immers werd in Malino (Celebes) een succesvolle conferentie van
de buiten Java en Sumatra gelegen gebieden gehouden, waar steun werd be
tuigd aan de Nederlandse plannen van 10 februari 1946 en een federatieve
inrichting van Indonesië werd onderschreven. Zelfs met de Republiek van
Soekarno, die toch in Nederland vaak werd gezien als het nationalistisch
kind van Japanse ouders, werd dank zij het optreden van de CG onder aan
voering van oud-premier Schermerhorn (PvdA) - met wie Lieftinck overi
gens openhartig correspondeerde - op 15 november 1946 te Linggadjati een
overeenkomst b ereik t Deze overeenkomst, met zijn soms ver gaande con
cessies en vele onduidelijkheden, heeft de coalitie evenwel onder spanning
gezet. De Republiek van Soekarno kreeg de facto het gezag over Java en
Sumatra toebedeeld, maar de inpassing van de Republiek als deelstaat in de
toekomstige Verenigde Staten van Indonesië (VSI) was afhankelijk gesteld
van sam enwerking met Nederland, terwijl ook onduidelijk was welke rol
het Koninkrijk (Nederland en de West) in de voorgenom en Unie met de
VSI zou spelen. De rechterzijde van de oppositie in het parlement (ARP,
CHU, SGP, Partij van de Vrijheid) was mordicus tegen het akkoord gekant
en de coalitiepartij KVP was zeer verdeeld. In de boezem van het kabinet,
zoals in het beraad van de Raad MAK van 12 november 1946, had Lieftinck
zich weliswaar laten kennen als een persoon die wenste dat het Nederlands
gezag, zo lang dat verantwoordelijkheid had te dragen, werd hoog gehou
den, maar hij wierp geen bezwaren op tegen het politieke project van de CG
zelf.11 Lieftinck ging ervan uit dat een politieke overeenkomst met de Repu
bliek, die de belangrijkste gebieden van Nederlands-Indië claimde te contro
leren, zo spoedig m ogelijk tot stand moest komen om een oplossing te
bereiken van de gerezen financiële en economische problemen, zowel in
Indië als in Nederland zelf. De minister van Financiën had zelfs de naam de
m eest hardnekkige en taaie verdediger van het beleid van de CG te zijn.
Maar toen het akkoord eenmaal in Den Haag bij het kabinet op tafel lag en
m et de CG werd besproken, had Lieftinck veel kritiek.12 W aar het hem in
het kabinetsberaad van 18 en 23 november 1946 vooral om ging in de beoor
deling van het akkoord, was de vraag in hoeverre er zekerheden waren
verkregen voor de overname van de schulden en verplichtingen door de fe
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12

66

Ibidem VI, nr. 95, p. 227-228; Lieftincks stilzwijgende instemming in het kabinetsberaad
van 11 nov. 1946: Ibidem, nr. 83.
Het dagboek van Scherm erhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Scherm erhorn als
voorzitter der commissie-generaal voor Nederlands-Indië, 20 september 1946 - 7 oktober
1947 I, C. Smit ed. (Groningen 1970) p. 165. Schermerhorn gaf Lieftinck geen ongelijk.

M.D. Bogaarts

deratie, voor de verantwoordelijkheid van de federatie voor de stabiliteit
van de munt en voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in de deelsta
ten als uitgangspunten voor het aantrekken van vreemd kapitaal en daar
mee voor de financieel-economische ontplooiing van die gebieden. Niet de
overschrijding van de instructie door de CG baarde Lieftinck zorgen, maar
de nalatigheid van de CG om in het akkoord duidelijkheid over de genoem
de punten te verschaffen. Het akkoord ging nam elijk niet verder dan de
financiën - 'voor zover nodig' - als object van samenwerking in de toekom
stige Unie aan te m erken.13 Vandaar dat Lieftinck op 27 november 1946 aan
Jonkman het voorstel deed de voorlopige overeenkomst m et de Republiek
op de gewenste punten aan te vullen, hetzij in de overeenkomst zelf, hetzij
in additionele artikelen.14 Zoals Lieftinck in het overleg in de ministerraad
met de CG op 30 november 1946 uiteenzette, was hij zich ervan bewust dat
het voor de Federatie in Indonesië en voor de Republiek m oeilijk zou zijn
om de door N ederland gedane m ilitaire uitgaven ten behoeve van de
oplossing van het conflict in de Oost voor hun rekening te nemen. Die
m ilitaire inspanning van Nederland had echter wel een bijdrage geleverd
aan het bereiken van een geordende toestand en daarmee aan de nieuwe
rechtsorde in Indonesië. Derhalve wilde Lieftinck dat werd vastgehouden
aan een behoorlijke regeling van deze kwestie in een totale eindafrekening.
Beel stelde de wensen van Lieftinck aan de orde en Jonkman onderstreepte
die. Besloten werd dat Lieftincks wensen werden vastgelegd in een zogehe
ten covering letter. Bij voorbaat stond vast dat deze covering letter, p recies
als de nadere toelichting op het akkoord van de kant van de Nederlandse
regering, slechts rechtskracht zou hebben, indien de Republiek zich met de
inhoud ervan akkoord zou verklaren. Mocht de Republiek deze stukken
niet aanvaarden, dan golden deze nadere toevoegingen slechts als Neder
landse voorbehouden en derhalve als ontbindende voorw aarden aan
N ederlandse kant voor het geval de wederpartij zich met de inhoud van
deze stukken niet zou blijken te kunnen verenigen. Lieftinck had aan
vankelijk de hoop dat zijn wensen door de Republiek zouden kunnen
worden gehonoreerd, zodat hij de gevonden oplossing kon billijken.15
Tot tevredenheid van Lieftinck werden in de toelichting op het akkoord met
de Republiek en in de regeringsverklaring, die op 10 december 1946 in de
Tweede Kamer ter verdediging van het regeringsbeleid inzake Indië werd
afgelegd, de nodige regels besteed aan de financieel-economische kanten van
de voorgenomen staatsconstructie in de Oost, al had hij daarvoor in het
kabinetsberaad steeds de nodige druk moeten uitoefenen.16 In de toelichting
werd bericht dat de Republiek de juistheid erkende van de stelling dat de
13 Officiële bescheiden VI, nr. 135, p. 310 en Ibidem, nr. 160, p. 365.
14 Ibidem, nr. 188.
15 Ibidem, nr. 207.
16 Ibidem, nr. 231, punt 11-12.
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toekomstige federatie in Indonesië de financiële verplichtingen tegenover
Nederland en andere landen en particulieren zou overnemen, zij het dat
daarbij werd aangetekend dat over de schulden ten gevolge van de militaire
uitgaven uit de conflictperiode nader beraad zou moeten worden gevoerd.
Verder werd medegedeeld dat de Republiek de vrijheid van handel en be
weging wilde waarborgen en de Nederlandse ondernemingen en Nederlan
ders zelf in een begunstigde positie wilde brengen. Over de voorwaarden
voor een gezond financieel klim aat zou met de Republiek nader overleg
worden gevoerd. In de regeringsverklaring werd daaraan toegevoegd dat ten
spoedigste op de grondslag van het militair bestand en het politieke akkoord
overeenstemming nodig was over de financiële en economische kanten van
de nieuwe staatsstructuur.17 Aan de vooravond van de confrontatie met de
Tw eede Kam er over het akkoord van Linggadjati nam het kabinet op 9
december 1946 het besluit om de CG met deskundigen op staatsrechtelijk en
financieel-econom isch terrein uit te breiden om de uitw erking van het
akkoord in nadere onderhandelingen met de Republiek veilig te stellen. Dit
beslu it m oet voor Lieftinck zijn beoordeling van het akkoord hebben
afgerond.18 Nadat 'Linggadjati' was geparafeerd en het kabinet het akkoord
met de nodige verduidelijkingen door de CG had aanvaard, ondervond het
regeringsbeleid ondersteuning in de Tweede Kamer bij een ruime meerder
heid van KVP, PvdA en CPN. Wél was het akkoord middels de befaamde
m otie, genoemd naar de voorzitters van de twee coalitie-fracties, C.P.M ,
Rom m e (KVP) en M. van der Goes van Naters (PvdA), 'aangekleed', dat
w ilde zeggen slechts aanvaard met toelichting van de regering en de
regeringsverklaring. De financieel-economische kanten van de Indonesische
kwestie, waarvoor in de Kamer veel aandacht was geweest, waren hierdoor
echter eens te meer onderstreept. Indien de tegenpartij zou instemmen met
de Nederlandse zienswijze of in die geest zou handelen, oogde de toekomst
voor het nieuwe staatsbestel rooskleurig. Daarmee waren ook de belangen
van het ressort van Lieftinck gediend.19 Lieftinck verheelde in de Raad MAK
van 24 december 1946 niet dat de politieke ontspanning in Nederlands-Indië
ook hard nodig was. Anders dan gehoopt moest er rekening m ee worden
gehouden dat Nederland zou moeten opdraaien voor de deviezenuitgaven,
verbonden aan het onderhoud van de troepen in Indië. Lieftinck berekende
dat N ederland de deviezenuitgaven ten behoeve van de krijgsm acht tot
uiterlijk eind 1947 zou kunnen voortzetten. Zijn conclusie was derhalve dat
17
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tegen die tijd de N ederlandse taak in Indië geliquideerd moest zijn .20
Bovendien werd algemeen beseft dat de politieke ontspanning in Indonesië
nodig was om buitenlandse kredieten te kunnen verwerven. Het gunstig
politiek m om ent m oest derhalve w orden uitgebuit om snel tot on
dertekening en uitwerking van het akkoord in ruime zin - derhalve mét
een financieel-econom isch deel - te komen. Beel zag in de analyse van
Lieftinck over de limieten aan de militaire krachtsinspanning in Indië een
reden te meer het kabinet op 2 januari 1947 aan te bevelen de CG zo snel
m ogelijk naar Indië terug te doen keren voor het nader overleg m et de
Republiek binnen de parlementair getrokken lijnen 21

Lieftinck draait het kabinet de duimschroeven aan
'Ach, Pieter, ik ben een beetje somber, maar hoe krijgen wij een einde aan
dit gekkenhuis?' zo schrijft Schermerhorn aan Lieftinck op 20 januari 1947,
wanneer hij de geldsmijterij in Nederlands-Indië schetst. De CG-voorzitter
voegde daar nog aan toe dat hij van de directie van de (centrale) Javasche
Bank had vernomen dat in Indië de deviezenvoorraad in m aart 1947 zou
zijn uitgeput.22 Overigens was Nederlands-Indië toch al niet bereid deviezen
aan het onderhoud van de Nederlandse troepenmacht in Indië te besteden.
Gezien het om ineuze voorbehoud van republikeinse kant om trent de
overname van de m ilitaire schulden door de toekomstige federatie, had
Lieftinck geen ongelijk toen hij in het beraad van 21 januari 1947 van de
Raad MAK ervan uitging dat Nederland de volle lasten voor alle militaire
uitgaven van het Rijk zou moeten dragen, zowel de guldens als de vreemde
valuta. De conclusie van Lieftinck luidde dat het noodzakelijk was om voor
het einde van het kalenderjaar tot een aanmerkelijke vermindering van de
troepensterkte te komen, waarvoor een soepel en snel uitvoerbaar program,
een militaire actie daarbij inbegrepen, moest worden opgesteld.23 Met dit be
toog gaf Lieftinck blijk van een zekere tweeslachtigheid. Enerzijds had hij al
eerder zijn voorkeur voor een politieke sprong voorwaarts uitgesproken,
om de Republiek zo snel m ogelijk tot samenwerking met N ederland te
kunnen overhalen. Desnoods kon hiervoor volgens hem de schuldenkwestie naar de achtergrond worden geschoven. Anderzijds wilde hij de
N ederlandse verantw oordelijkheid beklemtonen en een einde maken aan
het gesjacher met de Republiek, waaraan geheel Indië ten gronde dreigde te
gaan.24
20 Officiële bescheiden VI, nr. 308.
21 Ibidem, nr. 329, p. 718-720.
22 Ibidem, VII, 6 jan.-20 mrt. 1947 ('s-Gravenhage 1978) nr. 36.
23 Ibidem, nr. 40, punt 2.
24 Ibidem, nr. 68, p. 240, nr. 75, nr. 110.
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Voorlopig werd er nog onderhandeld tussen de CG en de republikeinen
over de 'aankleding' van het akkoord - dit was het akkoord, zoals toegelicht
en uitgelegd door de regering - als voorwaarde om tot een definitieve onder
tekening te komen. Op de belangen van Lieftincks ressort werd daarbij
sedert eind januari 1946 toegezien door een aan de CG toegevoegde expert,
een van de directeuren van de Nederlandsche Bank, namelijk S. Posthuma.
Deze had zich dan wel kritisch geuit over het akkoord, maar was dan toch
met instem m ing ook van CG-voorzitter Scherm erhorn aangetrokken als
CG-adviseur. Posthum a was vertrokken met een voorlopige instructie op
zak.25 Lang zouden hij en zijn collega voor staatsrechtelijke vraagstukken,
J.H.W . Verzijl, niet aan het werk van de CG deelnemen, aangezien beide
heren zich uiteindelijk ontevreden hebben betoond met de wijze waarop de
patstelling met de Republiek over de 'aankleding' van het akkoord werd
opgelost en aangezien beiden bereid waren daaruit de consequenties te
trekken. De CG-adviseurs keerden naar Nederland terug, enkele dagen na
dat het 'naakte' akkoord was getekend. Op dezelfde grond zou het partijloze
CG-lid F. de Boer, de spreekbuis van het Nederlandse bedrijfsleven, zijn
ontslag nemen.26
De opstelling van Posthuma heeft Lieftinck voor een m oeilijke keuze ge
plaatst. De Republiek w eigerde de N ederlandse 'aankleding' van het
akkoord te onderschrijven en erkende slechts het 'naakte' akkoord, de notu
len van de onderhandelingen en de daarbij gevoerde correspondentie. De
financieel-economische kant van het akkoord zou er aldus bekaaid van af
komen. Nadat andere modellen waren afgeketst in de onderhandelingen,
kwam het voorstel van het CG-lid M.J.M. van Poll (KVP) op tafel, waarbij
het 'naakte' akkoord zou worden getekend, met de verklaring van de Repu
bliek dat zij kennis had genomen van de Nederlandse interpretaties.27 Post
huma vond dat in dit minimum-bod, dat bij Romme en zijn fractie grote
woede zou opwekken, te weinig garanties zouden worden verkregen voor
een spoedige overeenstemming over de schuldenkwestie of de teruggave
van de ondernemingen in republikeins gebied aan de vroegere eigenaren. Er
diende een behoorlijke financieel-economische orde in Nederlands-Indië te
kunnen worden gegarandeerd, waarbij met het N ederlandse belang reke
ning zou worden gehouden, aldus de kern van zijn nota van 22 februari
1947.28 De sombere visie van Posthuma werd niet alleen onderstreept door
hetgeen naar voren werd gebracht door het eveneens wantrouwig geworden
CG-lid De Boer en door de pessimistische collega-adviseur Verzijl in CG25

Ibidem VI, nr. 269, p. 560; Ibidem, nr. 330, punt 6; Ibidem VII, nr. 16, punt g; Ibidem, nr. 37,
punt 3c, met de instructie in de bijlage (p. 110-113). Jonkman over Posthuma, in: Ibidetn, nr.
58, p. 214-215; Lieftinck over Posthuma, in: Ibidem, nr. 110; Posthuma over Indonesische
kwestie, in: Ibidem, nr. 64.
26 Ibidem, nr. 302; Ibidem VIII, 21 rn rt .- 20 mei 1947 ('s-Gravenhage 1979) nr. 30, 56, 61.
27 Ibidem VII, nrs. 157, 251.
28 Ibidem, nrs. 169, 221,192.
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vergaderingen en nota's, maar ook door de CG-nota van 24 februari 1947.
Hierin werd kortweg het einde van de deviezenvoorraad in Indië tegen 15
augustus 1947 aangekondigd en de noodzaak van een lening van 300
miljoen dollar voor de periode tot 1949 uitgetekend. Bovendien diende de
ernstig verstoorde voedselvoorziening vanuit het republikeinse gebied naar
de enclaves op gang te worden gebracht, hetzij politieel in samenwerking
m et de republiek of anders m ilitair onafhankelijk. De CG zag bij niet
voldoen aan het verzoek om dollars en voedsel evacuatie van de civiele en
militaire Europese bevolking uit Java en Sumatra als onvermijdelijk.29 Een
evacuatie, die overigens ook weer deviezen (transport) zou gaan kosten!
Het kabinet in Den Haag was door deze berichten geschokt. Aller ogen
waren nu gericht op Lieftinck, die in een positie kwam dat hij het verlos
sende woord moest gaan spreken. Die positie hing mede samen met de in
m iddels binnen de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA, een
onderraad van de m inisterraad) besproken verslechterde vooruitzichten
van de dollarbalans van het Koninkrijk. Er was al besloten om het dollarprogram voor 1947 bij te stellen en een commissie in te stellen om te bekij
ken waar bezuinigd kon worden.30 De slechte berichten uit Indië droegen er
slechts toe bij dat de minister, verantwoordelijk voor het deviezenbeleid, de
reikwijdte van het beleid in sterke mate ging bepalen. Lieftinck ging er in
zijn analyse in het kabinetsberaad van 7 maart 1947 van uit dat alleen een
snelle ondertekening van het akkoord nog een basis kon verschaffen om
m et de Republiek op financieel-econom isch vlak tot sam enw erking te
kom en en in het buitenland leningen te kunnen krijgen. Lieftinck had
vooral oog voor de internationale druk, met nam e vanuit de VS en
Engeland, om het akkoord te tekenen. De hele discussie over de 'aankle
ding' was volgens hem internationaal niet te verkopen. Nederland en de
Oost waren echter wel van het buitenlands krediet afhankelijk geworden,
zoals alle kabinetsleden wisten. Lieftinck m oet in zijn betoog speciaal
gedacht hebben aan de VS, waarvan immers op dat mom ent veel werd
verwacht: de m ogelijkheid tot plaatsing van dollarleningen op de open
m arkt, financiering van een mogelijke lening van de W ereldbank en een
welwillende regeling door de Amerikaanse overheid van de oorlogsschulden. De noodzaak voor Indië daar bovenop nog een lening te plaatsen in de
VS moet het voor Lieftinck nog gemakkelijker hebben gemaakt in het kabi
net te pleiten voor de methode-Van Poll. De Republiek zat volgens de
m inister door de m oeilijke omstandigheden in het Koninkrijk 'op rozen',
vooral ook door de herhaaldelijk door de Nederlandse regering gegeven
verklaring 'Linggadjati' niet met wapengeweld af te dwingen. Nederland
stond schaakmat. Vandaar dat Lieftinck de ondertekening van het 'naakte'
akkoord bepleitte, omdat een akkoord in zijn zienswijze altijd een succes
29 Ibidem, nrs. 178, 228, 260,199.
30 Bogaarts, Kabinet-Beel, Band B, p. 1041-1042.
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was voor Nederland en een nederlaag voor de ver gaande ambities van de
Republiek. Het standpunt van Lieftinck leek voordelen te bieden, met name
ook in het geval geen overeenstem ming over sam enwerking tussen N e
derland en de Republiek kon worden bereikt. Dan mocht men hopen dat
schending van het akkoord door de buitenwacht werd geaccepteerd als
grond voor militair optreden. Niettemin was het een standpunt dat gelijke
lijk bij KVP- en PvdA-ministers moeilijk viel. Lieftinck hield echter in deze
fase van het kabinetsberaad druk op de ketel. Hij wilde, zo hield hij zijn collega-ministers een week later voor, geen paniekstemming voeden, maar de
harde feiten lieten volgens hem geen struisvogelpolitiek toe. De minister
van OG, Jonkman, buitte deze harde taal van Lieftinck goed uit om geleide
lijk het kabinet te verzoenen met het 'naakte' Linggadjati, waartoe op 15
maart 1947 in Den Haag het groene licht werd gegeven.31
Het standpunt van Lieftinck om steun te verlenen aan de methode-Van Poll
bij de ondertekening van het akkoord spoorde niet m et het inzicht van
'zijn' man in Batavia, Posthuma. Laatstgenoemde en collega-adviseur Ver
zijl gingen ervan uit dat met de verlening van de politieke souvereiniteit
aan de Indonesische regering de enorme bij N ederlands-Indië betrokken
Nederlandse economische belangen zonder wezenlijke waarborgen in han
den werden gelegd van 'een ons nauwelijks welgezinde regering'. Zij waren
bevreesd dat er van samenwerking op financieel-economisch gebied met de
Republiek niets terecht zou komen. De heren stapten derhalve op. Lieftinck
had echter gekozen voor de politieke sprong voorwaarts om te redden wat
er nog te redden viel, zonder wapengeweld op dat moment te hoeven be
pleiten. Aldus kon hij de zienswijze van Posthuma negeren en m unitie
leveren voor collega Jonkm an om stap voor stap het kam ervotum over
Linggadjati te ontkrachten en het failliet van de 'aankleding' van het
akkoord voor het gehele kabinet en vervolgens voor de betrokken politieke
groeperingen, in het bijzonder de KVP-fractie in de Tweede Kam er, aan
vaardbaar te maken. M et enige moeite is dit onder verwijzing vooral naar
de internationale context gelukt.32
De nieuwe situatie - het op 25 maart 1947 officieel getekende akkoord van
Linggadjati - moest naar Lieftincks opvatting op lange termijn leiden tot
goede regelingen van de schulden en andere verplichtingen van de toekom
stige federatie en op korte termijn de kredietwaardigheid van Nederland en
Indië verbeteren, de openlegging van republikeins gebied bevorderen en de
troepenverm indering kunnen inleiden. Die korte-term ijn-oogm erken w er
den nog wel zo belangrijk, op het moment dat kort na de ondertekening van
het akkoord de lang verwachte cijfers van de Nederlands-Indische begroting
voor 1947 in Den Haag werden bezorgd. Landvoogd Van Mook heeft nog
31 Officiële bescheiden VIL nr. 240, p. 684-690; nr. 279, p. 784-785, 788.
32 Ibidem, nr. 301, p. 828; nr. 302. Zie verder: Stempels Parlementaire geschiedenis, p. 86-92
en Bank, Katholieken, p. 266-278.
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zijn uiterste best gedaan Lieftinck voor een woedeuitbarsting te behoeden.
De landvoogd vond dat er best grenzen konden worden gesteld aan de
m ilitaire uitgaven en hij bood de opbrengst van de tin-exploitatie aan als
middel om de schulden van Indië tegenover Nederland te delgen.33 Maar
voor Lieftinck was de boot aan. De volgens hem al te lang achtergehouden
cijfers wezen op een aanstaande catastrofe. Nederlands-Indië dreigde vol
gens deze cijfers de molensteen te worden om de nek van Nederland. De
krijgsmacht in Indië kwam op een jaarlijkse uitgave van 1 miljard gulden,
waarvan 750 miljoen gulden aan deviezen. Beel had nog de illusie dat hij
deze krijgsmacht langere tijd in Indië kon laten. Hij rekende daarbij op een
veranderd internationaal tij. Met een beroep op de aankondiging van de
Amerikaanse president Truman op 12 maart 1947 van Amerikaanse steun
voor bedreigde democratische (westerse) landen (Truman-doctrine) kon hij
immers de Nederlandse invloed in de Oost als anticommunistisch aanprij
zen. De m inister van Financiën meende echter dat het m ilitaire apparaat
moest worden aangepakt.34 Inmiddels was dan wel een missie van specia
listen op financieel gebied uitgezonden om in de Angelsaksische landen de
mogelijkheden voor leningen te onderzoeken en werden voorbereidingen
getroffen voor een financieel-econom isch akkoord en een strikt deviezenregime in Indie. Voor Lieftinck begon de tijd te dringen.35 De dag, nadat
hij was ingelicht over de ware stand van het N ederlands-Indische deviezenfonds en enkele weken vóór het vertrek van premier Beel en minister
Jonkm an naar de O ost, heeft Lieftinck aan Beel een brief geschreven gedateerd 18 april 1947 -, waarin de minister van Financiën de alarmbel
luidde. In een nota van 21 april 1947, bestemd voor enkele collega-ministers,
w erkte Lieftinck zijn ongerustheid uit in een serie voorstellen om tot
verbetering van de financieel-economische uitzichten van Indië en daarmee
van Nederland te geraken. Beide nota's kunnen worden beschouwd als het
begin van de aanloop tot de politiële actie in de zomer van 1947. Zij
vormden de wanhoopskreet van een minister van Financiën die wist dat de
bodem van de deviezenpot in zicht kwam zoals hij in de Deviezennota van
23 april 1947 ook aan de Staten-Generaal in grote lijnen had bekend
gemaakt. Binnen en buiten het kabinet was er niemand die meende dat Lief
tinck bezig was zijn bijnaam 'Piet Paniek' weer eens eer aan te doen. Er was
immers alle reden voor serieuze ongerustheid.36

33 Officiële bescheiden VIII, nr. 37.
34 Ibidem, nr. 99.
35 Bedoeld is de missie van het duo G.A. Ph. Weyer en A.D.A. de Kat Angelino (hoofdambtenaar Overzeese Gebiedsdelen) dat begin 1947 naar Engeland en de VS werd uitgezonden.
Het duo H. Albarda (directeur Nederlandsche-Handelsmij) en H.M. Hirschfeld (oud-secretaris-generaal van Handel en Nijverheid en regeringscommissaris in algemene dienst)
kwam met Beel en Jonkman op 7 mei 1947 in Batavia aan om het financieel-economisch
akkoord voor te bereiden. (Officiële bescheiden VIII, nrs. 116,132 en 193)
36 Ibidem, nrs. 120, 130 (bijlage). Zie ook: Bogaarts, Kabinet-Beel, Band B, p. 829, 1047-1052.
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Lieftinck ging er in zijn brief aan Beel van uit dat Nederlands-Indië nog
slechts voor enkele maanden deviezen had, waarna weinig anders overbleef
dan het goud van de Javasche Bank in te zetten of op hulp van buiten te
rekenen. De minister was niet bereid medewerking te verlenen aan deviezenhulp van Nederland aan Indië. Nederland moest immers nog maar zien
hoe het de nodige dollars kreeg om zonder inzet van de laatste strategische
reserves (Nederlands effectenbezit in de VS; goud) de periode 1947-1948 door
te komen en een economische terugval te vermijden. Het geheel overziend
constateerde de minister dat het deviezenprobleem de Indische zaak was
geen beheersen. Lieftinck kondigde aan zijn verantw oordelijkheid als
minister in overweging te zullen nemen. Hij had nog wel een serie sugges
ties, die mogelijk konden leiden tot een verlichting van de problemen. Zo
verlangde Lieftinck dat de Nederlandse regering greep hield op de uitwer
king van het akkoord om verder 'afglijden' te voorkomen. Het republikeins
gebied diende onmiddellijk te worden opengelegd. Getracht zou moeten
worden om op zakelijk onderpand (tinmijnen?) overbruggingskredieten te
verw erven in de Angelsaksische landen. De deviezenuitgaven voor de
strijdkrachten in Indië zouden moeten worden besnoeid en de krijgsmacht
zou in sterkte hieraan moeten worden aangepast. Onder controle van een
Brits-A m erikaanse commissie zouden onderhandelingen m oeten worden
gevoerd over en uitvoering moeten worden gegeven aan w ederzijdse de
m obilisatie onder handhaving van kleine samenwerkende politielegers en
marine. Tenslotte zouden mutaties in de top in Indië en in het kabinet in
Nederland de slagvaardigheid in het beleid moeten schragen.
De ministerraad kon op 21 april 1947 zich met de meeste punten uit de lijst
van suggesties van Lieftinck 'in beginsel' wel verenigen. Kernpunt werd
natuurlijk de bezuiniging op de militaire uitgaven, gekoppeld aan de w e
derzijdse demobilisatie en de doorvoering van een gemeenschappelijk poli
tiekorps of gendarmerie. Die gem eenschappelijke gendarm erie was weer
noodzakelijk om de openlegging van de republikeinse gebieden te kunnen
begeleiden. De minister van Oorlog, A.H.J.L. Fiévez (KVP), liet in een reactie
hierop bij nota weten dat, als aan de hiervoor genoemde koppeling niet
voldaan kon worden, de verzekering van recht en orde een krachtig militair
optreden vergde, aangezien andere mogelijkheden (VN-bemiddeling; aban
donneren) niet strookten met de opzet achter de uitzending van N eder
landse troepen naar de Oost. Ook Beel betoogde in de vergadering van de
Raad voor M ilitaire Aangelegenheden van het Koninkrijk van 22 april 1947
dat eerst orde en rust verzekerd moesten zijn alvorens kon worden gede
mobiliseerd. Lieftinck zag dit anders: de opbouw van de strijdkrachten zelf
schiep instabiliteit en wanorde. Hij hield vast aan zijn idee voor internatio
nale bemiddeling om het symbool van het Indonesisch nationalisme, de re
publikeinse strijdkrachten, te kunnen kortwieken. De ministers van Oorlog
en M arine vielen Lieftinck in zoverre bij, dat zij inzagen dat de Indische
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verplichtingen een blokkade vormden in de opbouw van een strijdmacht
buiten Indië. Hoewel Lieftinck zich teleurgesteld toonde over de concrete re
sultaten van zijn oproep tot bezuinigingen, had die oproep wel gevolgen, zij
het wellicht anders dan Lieftinck zich precies had voorgesteld. De ministers
van Oorlog en Marine en alle andere bewindslieden en hooggeplaatsten die
direct betrokken waren bij of hun vertrouw en hadden gesteld in de
Nederlandse strijdkrachten als laatste redmiddel in Indië zouden in de becij
feringen van Lieftinck een reden zien om de Republiek dringend op de wil
tot samenwerking te toetsen. Bij een negatieve uitslag dienden de nog niet
door de bezuinigingen aangetaste militaire middelen zo spoedig mogelijk te
worden ingezet. Op een moment dat ook de landvoogd en de CG overtuigd
waren van de onwil of de onmogelijkheid van de Republiek tot samenwer
king - met name op militair terrein - te komen, kon in Den Haag de teerling
worden geworpen.37

Kreeg Lieftinck zijn zin?
Het bezoek van Beel en Jonkm an aan Indië in mei 1947 leerde hen dat de
landvoogd en de CG (Schermerhorn en Van Poll) vastbesloten waren om
strakker op te treden, waarbij een militaire actie, gericht op directe econo
m ische voordelen, achter de hand werd gehouden. De onderhandelingen
met de Republiek over de uitwerking van het akkoord, in het bijzonder op
financieel-econom ische gebied, zoals het deviezenverkeer en de openleg
ging van republikeins gebied, waren zeer teleurstellend verlopen. Neder
land had door ondertekening van het akkoord zijn goede wil getoond, waar
door men ervan uitging dat optreden gerechtvaardigd zou zijn bij gebleken
onwil van de tegenpartij de afgesproken samenwerking te honoreren. In
Batavia werd de bestaande situatie als onhoudbaar beoordeeld, zodat
besloten werd om eerst de politieke toestand te doen opklaren voordat
pogingen werden ondernomen om bij andere landen (de VS m et name)
voor financiële hulp aan te kloppen. Die duidelijkheid werd ook door de
buitengewesten (Malino-gebieden) gewenst. Besloten werd om pas dan tot
militaire actie over te gaan, indien daarvoor deugdelijke gronden konden
worden aangewezen tegenover de politieke achterban, het kabinet, het par
lem ent en het buitenland. Het kwam er derhalve op aan de tegenpartij
openlijk te toetsen op de bereidheid het akkoord daadw erkelijk toe te
passen. Eind mei 1947 werd een nota met Nederlandse voorstellen tot uit-

37

Officiële bescheiden VIII, nrs. 130, 131, 134, 127, 147.
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voering van het akkoord bij de Republiek ingediend. Het antwoord daarop
zou beslissen over de inzet van de militairen.38
Het leek er op dat Lieftinck aan het Indische vliegwiel een zetje had gegeven
en m oest toezien hoe dat vliegwiel op hoger en gevaarlijker toeren kwam.
Zijn ideeën over de aanpak van de Indische politieke en financieel-econo
mische problemen waren van tafel geraakt. Aan wederzijdse demobilisatie
onder toezicht van de twee A ngelsaksische m ogendheden werd niet
gedacht, waarmee ook een goede basis voor de benadering van deze landen
bij het verkrijgen van leningen verloren was. Lieftinck poogde de zaak nog
bij te sturen door in het kabinet, op 28 mei 1947, de gevolgen van een mili
taire actie binnen Indië zelf, in Nederland en in de internationale gemeen
schap bij voorbaat aan de orde te stellen. Hij wilde dat men goed nadacht
over hetgeen men van plan was. In geen geval moest het regeringsbeleid de
indruk gaan wekken in reactionaire richting te worden omgebogen. Een
voorstel van Lieftinck om in een verklaring het regeringsbeleid nogmaals
nadrukkelijk op het akkoord van Linggadjati te enten werd op 2 juni 1947 in
het kabinet overgenom en.39 Aan de andere kant was ook Lieftinck ervan
overtuigd dat het republikeinse antwoord van 8 juni 1947 op de Neder
landse voorstellen tot samenwerking onvoldoende was. De wijze waarop de
Republiek de invloed van Nederland wilde terugdringen en de eigen positie
zo onafhankelijk mogelijk wilde laten zijn - de eigen strijdkrachten zouden
orde, rust en de veiligheid van de terugkerende ondernem ers (van de
schaarse niet genationaliseerde bedrijven!) in republikeins gebied verzeke
ren - was zeker voor minister Lieftinck onverteerbaar. In het kabinetsberaad
van 16 juni 1947 wees hij er op dat een toegeven aan de republikeinse nota
een ramp zou betekenen voor de welvaart van N ederland en Indonesië.
Aan de arbeidersmassa, aldus Lieftinck, moest duidelijk worden gemaakt dat
een breuk in de economische samenwerking met Indonesië een ernstige
terugval in het levensniveau in Nederland zou betekenen. Voor Lieftinck
ging het om een regeling voor de overgangstijd, dat wilde ook zeggen voor
de tijd van het herstel in N ederland zelf. Gewapend optreden om het
akkoord te doen naleven achtte hij blijkens zijn uiteenzetting in de
buitengewone vergadering van de ministerraad van 19 juni 1947 gerecht
vaardigd, al zag hij een dergelijk optreden ook als een waagstuk gezien de
inm iddels binnengekom en Brits-Am erikaanse waarschuwingen. H et plei
dooi van Lieftinck ten gunste van een ultimatum aan de Republiek sloot
aan bij hetgeen door vrijwel alle ministers - behoudens de links uit de pas
lopende m inister van Verkeer en W aterstaat, H. Vos (PvdA), en de par
tijloze minister Zonder Portefeuille (Buitenlandse Zaken), E. van Kleffens 38 Ibidem , nrs. 234, 235, 236, 244, 250, 254, p. 743-747; Ibidem IX, 21 mei - 20 juli 1947 (’sGravenhage 1981) nrs. 1 3 ,1 4 ,1 5 , 37; H TK 1946-1947, Bijl. 475, Nota betreffende de uitvoe
ring van de overeenkomst van Linggadjati, nr. 2, Nota.
39 Officiële bescheiden IX, nr. 37, p. 72-73; Ibidem, nr. 68, p. 191-192.
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werd uitgesproken. Alleen als Amerika en Engeland middelen zouden ver
schaffen om aan de noodtoestand van Nederland en Nederlands-Indië een
einde te maken, was het mogelijk meer geduld op te brengen. Het had de in
stemming van de minister van Financiën dat het kabinet op 20 juni 1947
besloot om deze landen van het onhoudbare van de situatie op de hoogte te
stellen en om de Republiek een laatste kans te bieden op enkele hoofdpun
ten, waaronder de volgens hem vitale financieel-economische, te reageren
en tegelijk de landvoogd bij een afwijzende reactie tot m ilitair optreden te
machtigen.40
De Republiek bleef in haar antwoord van 27 juni bij haar zienswijze, die ook
voor Lieftinck onaanvaardbaar was. Op het punt van de Nederlandse souvereiniteit over Indië op dat moment diende Nederland niet te abdiceren,
aldus deze minister een dag later in de kabinetszitting. Zou men op dat punt
gaan schipperen, dan ontviel volgens hem de basis aan het akkoord van
Linggadjati. De gemeenschappelijke gendarmerie was voor hem niet het be
langrijkste punt. Vanwege een Amerikaanse bemiddelingspoging werd een
laatste kans gewaagd tot overeenstemming, waarbij het Nederlands gezag in
overgangstijd, de federale opbouw en instellingen, de teruggave van bedrij
ven aan eigenaren en de gemeenschappelijke verantw oordelijkheid voor
orde en rust de belangrijkste punten waren. Tegelijk werd aan de landvoogd
weer een m achtiging verleend tot aanwending van geweld bij eventueel
niet tijdig of niet volledig bevestigend antwoord. Het was een procedure die
aanvankelijk tegen de zin van Lieftinck was, omdat hij het politieke mo
ment van de val van de gematigde premier van de Republiek, de socialist
Sjahrir, te zamen met de antwoorden van de Republiek wilde uitbuiten. De
dreigende onenigheid binnen het kabinet verzoende hem en andere minis
ters met deze laatste kans, al zou Drees zich later onaangenaam verrast to
nen over de wijze waarop Van Mook de gemeenschappelijke gendarmerie
als eis had geformuleerd waar de Raad had gesproken van 'gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid'. De eigengereidheid van Van Mook was echter
op dat moment geen punt voor Lieftinck, noch voor de Raad als geheel.41 De
minister van Financiën had nog wel weten te bereiken dat in de voor de
Amerikaanse ambassade bestemde mondelinge toelichting gewezen werd op

4)

41

H T K 1946-1947, Bijl. 475, nr. 4, Nota van Antwoord (van de republikeinse delegatie) aan
de Commissie-Generaal; Officiële bescheiden IX, nr. 158, p. 358-359; nr. 178, p. 408,nr. 185;
Ibidem, nr. 194, instructie van de regering aan de landvoogd en aide-memoire ter aan
bieding aan de Republiek; zie ook: H TK 1946-1947, Bijl. 475, nr. 7, Aide-memoire aan de

republikeinse delegatie, p. 26.
H T K 1946-1947, Bijl. 475, nr. 9, Republikeinse nota van 27 juni 1947; Officiële bescheiden
IX, nr. 236, p. 497, 501; Ibidem , nr. 238, instructie van de regering aan de CommissieGeneraal; H TK 1946-1947, Bijl. 475, nr. 12, Brief van de luitenant-gouverneur-generaal dr.
H.J. van Mook aan de president van de Republiek Indonesia van 29 juni 1947. Drees in:
Officiële bescheiden IX, nr. 258, p. 537.
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de financieel-economische belangen bij de aanvaarding van de Nederlandse
voorstellen.42
Het antwoord van de Republiek van 5 juli 1947 was vooral afwijzend op het
door Van Mook in zijn nota aangescherpte punt van de gemeenschappelijke
gendarmerie, verder was het vooral ontwijkend. In deze geest zou ook de
Amerikaanse bem iddeling worden geriposteerd.43 Het was, zoals Van Poll
aan prem ier Beel schreef, het slechtste stuk dat de Republiek ooit had
opgesteld, w aardoor veel bezwaren tegen m ilitair optreden vervielen.44
Daarbij waren er woelingen in republikeins gebied (Pasoendan-beweging),
die uitgebuit konden worden.45 Het leek weinig zinvol meer om brieven
met Djocjakarta - de zetel van de Republiek - te wisselen, zodat de vraag was
of tot m ilitaire actie moest worden besloten of dat gepoogd moest worden
via een interimregering mét vertegenwoordigers van de deelstaten - zoals
de C G -voorzitter had voorgesteld - een sprong voorw aarts te doen.46
Lieftinck heeft in het kabinetsberaad van 7 juli 1947 over het republikeinse
antwoord nogm aals het punt van de N ederlandse souvereiniteit aange
roerd. Hij toonde zich een voorstander van militaire actie, maar wilde nog
een laatste bemiddelingspoging van de republikeinse boodschapper Setyadjit
afwachten. De ministers Drees en Vos sloten zich bij dit standpunt van
collega Lieftinck aan.47 Doordat de Republiek op de nadere bemiddeling
antwoordde met een sterk tegemoetkomende nota inzake de Nederlandse
souvereiniteit in de overgangstijd en slechts op het punt van de gendarme
rie geen concessiebereidheid toonde, kwam Lieftinck precies als alle
Nederlandse hoofdpersonen in dit drama in de problemen. Was er nu nog
wel voldoende reden voor een militair ingrijpen? Lieftinck had in het kabi
netsberaad van 7 juli 1947 de gendarmerie-eis niet van het hoogste belang
genoemd. Maar enkele dagen later zou ook Lieftinck deze eis in de buiten
gewone vergadering van de ministerraad van 10 juli 1947 onderstrepen. De
inzet van het machtsapparaat kon immers de onrust bij de demarcatielijn
opruimen en garanties scheppen voor de openlegging van het binnenland.
De m edewerking van de Republiek aan een gemeenschappelijke politiezorg
werd door hem - en andere kabinetsleden - gezien als erkenning van de

42 Ibidetn, nr. 245.
43 Ibidem, nr. 287; ook: H T K 1946-1947, Bijl. 475, nr. 12, Brief van de eerste minister van de
Republiek Indonesia, de heer Amir Sjarifoeddin van 5 juli 1947, p. 43; Officiële bescheiden
IX, nr. 293, het namens de republikeinse regering aan de consul-generaal van de VS in
Batavia, W.A. Foote, overhandigde aide-memoire.
44 Officiële bescheiden IX, nr. 292.
45 De Pasoendan-beweging streefde er naar om conform art. 3 van het Akkoord van Linggad
jati een vrije deelstaat Pasoendan (West-Java) - tot dan toe gelegen in republikeins gebied
- te vestigen. Op 23 mei 1947 waren aanhangers van deze beweging er toe overgegaan in
Buitenzorg voor korte tijd republikeinse gebouwen te bezetten.
46 Officiële bescheiden IX, nr. 291.
47 Ibidem, nr. 300.

78

M.D. Bogaarts

N ederlandse souvereiniteit op dat m om ent, w elke noodzakelijkerw ijze
vooraf diende te gaan aan de instelling van federatie en Unie.48
Conform het kabinetsbesluit, dat bekend was gemaakt in de regeringsverkla
ring van 10 juli 1947, heeft de landvoogd in Indië op 15 juli 1947 bij de
Republiek de volgende Nederlandse eisen ingediend: de instelling van ge
m eenschappelijke organen voor de verzorging van orde en veiligheid in
Indië en de beëindiging van alle vijandelijkheden.49 Lieftinck toonde zich in
de kabinetsdiscussies op 10 en 16 juli 1947 in deze ronde van het geschil met
de Republiek steeds meer verontrust door berichten over vernielingen in
rep u b lik ein s g eb ied .50 Terw ijl zijn politieke achterban aan de PvdAm inisters liet weten grote problemen te hebben met de Indische gang van
zaken en aandrong op een politieke daad als de instelling van een Federale
Raad in Indië, moest Lieftinck op 17 juli 1947 in het kabinetsberaad mee
beslissen over de Nederlandse reactie op de weigering van de Republiek een
gemengd politiekorps te tolereren.51 Premier Beel zette de toon door in deze
kwestie de Nederlandse souvereiniteit in het geding te brengen, een punt
waarvoor de m inister van Financiën vanuit de belangen van zijn ressort
zeer gevoelig was. Aangezien zelfs CG-voorzitter Schermerhorn had geadvi
seerd tegen deze Republiek op te treden, konden de PvdA-m inisters, m et
uitzondering van Vos, met de KVP-collega's m eegaan in het besluit de
landvoogd te machtigen tot actie over te gaan.52 Lieftinck was van mening
dat de regering zich niets te verwijten had. Verdere lankmoedigheid zou
volgens hem de verhouding tot de Malino-staten in gevaar brengen. De in
stelling van een Federale Raad zonder eigen gezagsuitoefening achtte hij
onzinnig, w aarm ee hij op de lijn zat van de KVP-ziensw ijze, die door
Romme in de Tweede Kamer op 11 juli 1947 naar voren was gebracht.53
Tegen de achtergrond van de voortgaande vernielingen in republikeins ge
bied diende de regering volgens Lieftinck op te treden. Aangezien het kabi
net de indruk had dat de VS en Engeland begrip hadden voor het Neder-

48 Ibidem, nr. 304; ook: H T K 1946-1947, Bijl. 475, nr. 12, Brief van de eerste minister van de
Republiek Indonesia, de heer Amir Sjarifoeddin, van 8 juli 1947, p. 44; Officiële beschei
den IX, nrs. 305, 307, beoordeling van het republikeinse antwoord door Van Mook en
Jonkman; Ibidem, nr. 323, Kabinetsberaad van 10 juli 1947.
4? H T K 1946-1947, p. 2044-2045, Regeringsverklaring over het regeringsbeleid ten aanzien
van Nederlands-Indië op 10 juli 1947 door minister-president Beel; Officiële bescheiden
IX, nr. 335, nadere Nederlandse eisen; zie ook: H TK 1946-1947, Bijl. 475, nr. 13.1, Verkorte
samenvatting van een tweetal stukken op 15 juli 1947 door de luitenant-gouvemeur-generaal dr. H.J. van Mook aan de minister-president van de Republiek Indonesia, mr. Amir
Sjarifoeddin, aangeboden.
50 Officiële bescheiden IX, nr. 323, p. 655, nr. 347, p. 696.
51 Ibidem, nr. 350, brief van de minister en het lid van het partijbestuur van de PvdA, J.J.
Vorrink en A.M. Joekes, tevens leden van de Tweede Kamer, aan de PvdA-ministers;
Ibidem, nr. 355, kabinetsberaad van 17 juli 1947.
52 Ibidem, nr. 352, Schermerhorns advies.
53 H T K 1946-1947, p. 2098, betoog van Romme; Officiële bescheiden IX, nr. 355, p. 717,
Lieftinck in het kabinetsberaad van 17 juli 1947.
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landse standpunt en door goede voorlichting over de genomen besluiten
werden geacht aan Nederlandse kant te zullen staan, m oet Lieftinck ook
inzake de internationale context niet ongerust zijn geweest. In ieder geval
heeft hij niet meer gerept van de door hem eerder zo hoog nodig geachte
directe betrokkenheid van de twee mogendheden bij de oplossing van het
geschil. W at hem betrof was de kogel voor een beperkte actie, die de kern
van de Republiek intact liet, door de kerk. Het kabinet heeft uiteindelijk
besloten dat Linggadjati zou worden verwezenlijkt, waartoe de Republiek
niet in staat werd geacht. De politionele actie, waarvan men grote econo
mische voordelen verwachtte - de oorlogsbuit aan voorraden rubber, rijst en
andere produkten werd op een waarde van 400 miljoen gulden aan devie
zen geschat - startte onder de codenaam 'Produkt' in de nacht van 20 op 21
juli 1947.54

Lieftincks rol in het Indische drama getoetst
Wie de betrokkenheid van Lieftinck bij de Indonesische kwestie over de pe
riode tot het begin van de (eerste) politionele actie in 1947 overziet, moet
wel tot de conclusie komen dat de minister van Financiën een zware stem
in het kapittel heeft gekregen, vooral in het voorjaar van 1947. De macht
van de minister van Financiën, die zaken als de kredietvoorziening aan het
N ederlands-Indische gouvernement en de deviezenreserveringen voor de
krijgsm acht controleerde, liet zich in deze periode allereerst gelden in zijn
zorg voor de nodige aandacht voor de financieel-economische uitwerking
van het akkoord van Linggadjati, waarbij hij zich politiek breed gesteund
wist. Lieftinck heeft zich daarbij aanvankelijk op het standpunt gesteld dat
het bereiken van een politiek akkoord met de Republiek Indonesia uit na
tionaal en internationaal oogpunt voorrang diende te hebben op het ver
krijgen van zekerheden vooraf over de nadere invulling van dat akkoord.
A ldus accepteerde Lieftinck in m aart 1947 het 'naakte' akkoord van
Linggadjati en was hij bereid daarvoor zijn dwarsliggende financieel-econo
mische adviseur van de Commissie-Generaal op te offeren. De Indische zaak
kreeg voor Lieftinck een geheel andere dimensie, toen hij na de onderte
kening van Linggadjati volledig werd ingelicht over de toestand én de
prognoses van de Indische financiën. Gevoegd bij de binnenlandse (devie-
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richtte Lieftinck zijn aandacht niet m eer op de lange
termijn, nam elijk de toekomstige verhouding tussen N ederland en Indo
nesië, maar op de korte termijn, te weten de afwending van de dreigende
uitputting van de deviezenvoorraad in Nederland en in Indië. Lieftinck
heeft in het voorjaar van 1947 aantoonbaar een zwaar stempel op het rege
ringsbeleid in Nederlands-Indië gedrukt. In zijn nota's stelde hij de tijds
duur, die het militair apparaat in Indië nog gelaten werd, ter discussie. Hij
legde daarbij sterk de nadruk op de kostenfactor. Daarnaast deed hij voor
stellen om de militaire uitgaven terug te dringen, met name door demobi
lisatie aan beide kanten van de dem arcatielijn aan te bevelen. Hierbij
zouden de Angelsaksische mogendheden moeten worden ingeschakeld. Zelf
zou Lieftinck zich sedertdien sterk maken voor een krachtiger houding
tegenover de Republiek, met name op het punt van de erkenning van de
Nederlandse souvereiniteit op dat moment door de Republiek. Deze erken
ning kon er immers toe leiden dat zaken als de zorg voor orde en rust in re
publikeins gebied, de openlegging van de republikeinse gebieden, het rechts
herstel van de ondernemers en financieel-economische continuïteit werden
gewaarborgd. Daarmee was volgens Lieftincks opvatting de kredietwaardig
heid van Nederland en Indië gebaat. Lieftincks houding in de Indonesische
kwestie was hiermee verhard. Deze ontwikkeling viel overigens samen met
een toegenomen wantrouwen bij vrijwel alle Nederlandse politiek betrok
kenen bij het geschil in de Oost, die begonnen te twijfelen aan de republi
keinse wil en het republikeinse vermogen om het gesloten akkoord te
honoreren. Ook de Indische ervaringen van de ministers Beel en Jonkman
wezen in deze richting.
De minister van Financiën heeft weliswaar in het voorjaar 1947 het kabinet
meer reden gegeven om de touwtjes ten opzichte van de Republiek strakker
aan te trekken, maar het zou te ver gaan om Lieftinck hierin centraal te
stellen, zoals wel eens is gebeurd.55 Een dergelijke visie heeft onvoldoende
oog voor de twijfel die vanaf het ontstaan van het akkoord van Linggadjati
bij een deel van het kabinet - vooral KVP-ministers - over de uitvoerbaar
heid ervan heeft bestaan. Het zijn tenslotte de aanbevelingen van land
voogd Van Mook en de twee overgebleven leden van de CG - bepaald geen
haviken - geweest die de regering in Den Haag hebben gesterkt in de over-
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tuiging dat militair optreden onafwendbaar werd. Wél heeft de minister van
Financiën een vermoedelijk doorslaggevende rol gespeeld in de laatste on
derhandelingsfase, toen beslist moest worden of Nederland nog enig geduld
kon uitoefenen om met de Republiek het omstreden punt van de gemeen
schappelijke gendarmerie verder uit te praten. In het eisenpakket van juni
1947, dat de Republiek na wat tegenstribbelen op dit punt na had aanvaard,
had deze gendarm erie aanvankelijk niet op een centrale plaats gestaan.
Lieftinck heeft niet alleen zelf bijgedragen tot het aanscherpen van juist deze
N ederlandse eis, maar hij heeft ook het kabinet geen tijd gelaten het om
streden punt van de gendarmerie uit te diepen. Hij heeft zijn alarmkreten
van april 1947 over de dreigende financiële uitputting van Nederland en de
Oost ten gevolge van de Indonesische kwestie nam elijk niet laten volgen
door nadere inform atie over de stand van de onderhandelingen met de
W ereldbank over een dollarlening van forse omvang. Wel had de zw ijg
zaamheid van Lieftinck bij de kwestie van de 'gemengde' gendarmerie over
de door hem ooit noodzakelijk geachte inschakeling van de VS en Engeland
een aanwijzing kunnen zijn dat de deviezenvooruitzichten beter werden. In
ieder geval zou de wetenschap dat spoedig het dollartekort voor korte tijd
zou worden opgelost het Nederlandse kabinet in staat hebben gesteld om,
los van de tijdsdruk ten gevolge van de berichten over de dreigende uitput
ting van de deviezenvoorraden, te beslissen. Gezien het door Lieftinck juist
ingeschatte prestige dat met de presentie van de eigen republikeinse strijd
krachten gemoeid was, zou de uitslag van langere onderhandelingen met de
Republiek wellicht hetzelfde zijn geweest: het besluit tot militaire actie. De
besluitvorm ing zou echter zuiverder zijn geweest. Historisch gezien is het
achteraf wat wrang dat op 7 augustus 1947 in W ashington de overeenkomst
tussen Nederland en de Wereldbank over een lening van 195 miljoen dollar
(het geraamde dollartekort in de periode 1947-1948) werd gesloten, enkele
dagen na de beëindiging van de Actie Produkt (4 augustus 1947). Heeft
Lieftinck bewust de gunstig ogende afloop van de onderhandelingen met de
W ereldbank buiten beschouwing willen laten om elke aanleiding tot verder
uitstel van hetgeen volgens hem onontkoombaar was weg te nemen? Of
heeft de minister zich, in beslag genomen door belangrijke wetgeving op
zijn terrein op dat moment, onvoldoende gerealiseerd welk belang de op
handen zijnde overeenkomst met de W ereldbank kon hebben voor de 'rek'
in de Indische politiek?
De politionele actie van 1947 heeft geen oplossing gebracht in de Indo
nesische kwestie. Evenmin kon een tweede politionele actie, eind 1948, de
door Nederland verlangde rijksstructuur verzekeren. De internationale con
text en de beperkte financieel-econom ische mogelijkheden van Nederland
hebben er uiteindelijk toe geleid dat Nederland bij de souvereiniteitsoverdracht eind 1949 genoegen moest nemen met een 'lichte' Unie met de Oost
en een beperkte erkenning van de schulden door Indonesië. De schuldaf-
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na enkele jaren stop gezet. Gelukkig heeft Lieftinck met zijn stringente en
van de nodige alarmerende berichten vergezelde financiële politiek in N e
derland zoveel succes gehad, dat het land dit soort tegenvallers kon in
casseren. Lieftinck heeft dan wel gemeend dat zonder de band met Indië
Nederland een flinke terugslag op financieel-economisch terrein zou onder
gaan, hij was wel zo verstandig om vanaf het begin op zijn terrein - daarin
vanaf 1948 gesteund door Amerikaanse hulp - de nodige veerkracht voor
het opvangen van de breuk met Indonesië in te bouwen.56 In zoverre heeft
Lieftinck bew ust met alle m odaliteiten in het Indische drama rekening
gehouden, al heeft hij, zoals hiervoor beschreven, een flinke bijdrage
geleverd aan de poging Nederland een voet tussen de deur in de Oost te
laten houden.
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VAN DE DEFENSIE-UITGAVEN, 1 9 4 8 -1 9 5 1

J.W .L. Brouwer

Op het moment dat de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO-defensie gestalte moest krijgen, maakten parlement en kabinet zich ernstige zor
gen over de doelmatigheid van de bestedingen door de krijgsmacht. Vooral
de landm acht had de naam uiterst inefficiënt te zijn. Men sprak van 'geld
smijterij' en van een incapabele leiding. De kritiek op de inefficiëncy bij de
landstrijdkrachten nam toe naarm ate in 1949 en 1950 duidelijker werd
welke problemen de snelle overschakeling van de taak in Indonesië naar de
opbouw van een nieuw apparaat in Europa met zich meebracht. In dit opstel
staat de vraag centraal waarom, ondanks alle kritiek op het beheer van het
departement van Oorlog, begin 1951 besloten werd om de defensie-uitgaven
voor een periode van vier jaar vast te stellen op het voor die tijd gigantische
bedrag van 1,5 m iljard per jaar.1 Hiervan was meer dan de helft bestemd
voor de landmacht.
W ellicht was er in 1950-1951 geen andere uitweg dan deze m assale 'vlucht
naar voren’. De urgentie van de defensie-opbouw was in feite onverenig
baar m et de eis van strikte doelmatigheid van de bestedingen. Vooral na het
uitbreken van de Korea-oorlog, in juni 1950, werd duidelijk dat de nieuwe
krijgsmacht in hoog tempo opgebouwd moest worden. Nauwgezette contro
le zou teveel tijd kosten, men moest roeien met de riemen die men had.
Ook al is een verklaring voor de uiteindelijke beslissing niet m oeilijk te
geven, toch is de vraag hoe deze tot stand is gekomen interessant omdat de
controlerende bevoegdheid van het parlement erdoor vergaand is aangetast
en het militaire apparaat in feite volledige vrijheid kreeg bij de formulering
van zijn doelstellingen.
Het is opmerkelijk dat de zorgen om de militaire efficiency vrijwel uitslui
tend het departement van Oorlog en dan met name de landstrijdkrachten
betroffen. Dit lag voor de hand: de problemen van de landmacht (het groot
ste krijgsm achtonderdeel) waren aanzienlijk, terwijl de opbouwplannen
voor de marine en de luchtstrijdkrachten, waarvan de kosten redelijk be
trouwbaar gecalculeerd leken, reeds in een vroeg stadium praktisch vastla
gen.

1

Ter vergelijking: aanvankelijk (dus vóór het besluit de defensie-uitgaven te verhogen)
bedroeg de totale rijksbegroting voor 1951 4,2 miljard.
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Bezorgdheid in het parlement
Onm iddellijk na de ondertekening van het verdrag van Brussel door de
Beneluxlanden, Frankrijk en Groot-Brittannië in maart 1948, riep de volks
vertegenw oordiging in grote m eerderheid op tot het leveren van een
substantiële bijdrage aan de defensie van het nieuwe bondgenootschap, de
W esterse Unie (WU). De totstandkoming van de NAVO, in april 1949, on
derstreepte eens te meer de noodzaak van extra uitgaven voor de gemeen
schappelijke defensie. Er werd gesproken van zware, maar onvermijdelijke
offers, die gebracht moesten worden omdat ze, zoals Th.S.J. Hooij (KVP) zei,
'noodzakelijk zijn voor de bescherming van de pas herwonnen geestelijke
vrijheid en de welvaart-in-opbouw van ons vaderland en van onze bond
genootschappelijke vrienden.'2 De VVD en de kleinere confessionele partij
en gingen zelfs zo ver dat zij prioriteit wilden geven aan de defensie-uit
gaven boven een sluitende begroting. De KVP en de PvdA benadrukten
welisw aar dat een goede sociaal-economische politiek ook een belangrijk
wapen in de strijd tegen het communisme was, maar zij waren van mening
dat Nederland bepaald niet moest spelen op een zo klein mogelijk aandeel
in de W esterse defensie.
Al met al was dus de druk vanuit het parlement op een substantiële verho
ging van de defensie-inspanning in de jaren 1948-1951 bijzonder groot. Tege
lijkertijd bestond er bij alle partijen grote bezorgdheid over de manier waar
op de gevoteerde gelden werden besteed. Talrijke voorbeelden van 'geld
sm ijterij' w erden naar voren geschoven. De kam erleden leken echter
weinig greep te hebben op het door hen als structureel ervaren probleem.
Hooij drong aan op 'een zo economisch en efficiënt mogelijke besteding van
de honderden miljoenen.' Hij was daarover niet 'geheel gerust'. Als voor
beeld noem de hij de 'overbevolking' van m ilitaire bureaus die de bureau
cratie en de 'papierlawine' vergrootten. Voorts citeerde hij enkele dienst
plichtigen die teveel nutteloos werk m oesten doen.3 Ook A.B. Roosjen
(ARP) meende dat het maximum aan efficiency nog niet bereikt was. Hij
klaagde eveneens over de onnodige bureaucratische rom pslom p in de
krijgsmacht, over de slechte werkverdeling en vroeg zich tenslotte af waar
om geld was besteed aan de viering van het driejarig bestaan van de omroep
der Nederlandse strijdkrachten.4 E. Vermeer (PvdA) kaartte de buitenlandse
reizen met dienstauto's aan en vroeg zich af waarom de sectie krijgsgeschie
denis van de landmachtstaf de studie van de meidagen van 1940 nog steeds
niet had beëindigd. 'Moet men drie jaar en langer studeren over een oorlog
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van vier dagen, hoe belangrijk deze op zichzelf ook w as?'5 Ook H.W.
Tilanus (CHU) had klachten over de sectie krijgsgeschiedenis - hij vond
deze te zwaar bemand. Voorts zag de CHU-fractieleider bezuinigingsmogelijkheden bij de legervoorlichtingsdienst en de leger film- en fotodienst.6
Volgens de fractie van de SGP was al het geld aan de defensie ondoelmatig
b esteed, indien niet tegelijkertijd krachtig werd opgetreden tegen het
misbruik van Gods naam in de krijgsmacht. 'Als toch God tegen is, wat zou
dan een nog zo perfect uitgeruste en georganiseerde weermacht vermogen?',
zo vroeg C.N. van Dis zich af.7
Al m et al ging de parlementaire kritiek niet verder dan het signaleren van
incidentele gevallen van 'm isbruik', van 'lanterfanten' en van 'overstaffing'. De vraag is in hoeverre de krijgsmacht haar geld inderdaad inefficiënt
besteedde. Het lijkt onm ogelijk daar achteraf zicht op te krijgen. In het
verslag van de Rekenkamer over 1948 werden weinig m isstanden gemeld.
Alleen een onderzoek naar het verstrekken van rijkskleding aan militairen
die daar achteraf geen recht op hadden, leidde tot de conclusie 'dat het
beheer van Rijksgoederen bij de onderdelen (...) nog veel te wensen
overlaat.' Andere nasporingen betroffen onder meer dubbele betalingen bij
het departement van Marine in Londen.8
Het kabinet gaf toe dat 'inderdaad de efficiency van de dep ar temen tele orga
nisatie en van het militaire apparaat hier en daar veelal te wensen overlaat.’
Als excuus werd daarbij aangevoerd 'de wel zeer snelle expansie van het ap
paraat na de oorlog.'9 Ook de minister van Oorlog en Marine, W.F. Schok
king, erkende het gebrek aan efficiency 'bij sommige onderdelen'. Hij ver
klaarde dat het onderwerp hem na aan het hart lag en begreep 'dat wanneer
men meer dan een kwart van de begroting moet beheren, ook op de dub
beltjes moet worden gelet.' Maar de minister vroeg begrip. Hij wees erop dat
een en ander ook op andere departementen voorkwam en betoogde dat de
militaire organisatie na 1945 uit de grond gestampt moest worden. De kritiek
op het langzam e werk van de sectie krijgsgeschiedenis wees Schokking na
tuurlijk kordaat van de hand: 'De geschiedschrijving van de oorlog van die
vijf dagen is natuurlijk niet alleen van die vijf dagen. Het gaat ook over
hetgeen er aan voorafging en hoe het is gegaan tijdens de bezetting.'10
Intussen bleef bij de kamerleden de indruk bestaan dat in de krijgsmacht de
uiterste zuinigheid niet werd nagestreefd. Bij de algemene beschouwingen
over de rijksbegroting voor 1950, wees men er van verschillende zijden op
'dat bij velen in den lande de overtuiging bestaat, dat in m ilitaire kring niet
5
6
7
8

Ibidem, p. 1005.
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altijd zuinig, om niet te zeggen somtijds roekeloos, met de Rijksgelden
wordt omgesprongen en dat aan de efficiency in de militaire dienst zeer veel
ontbreekt.'11
De bezorgdheid over de efficiency zal ongetwijfeld zijn versterkt doordat
andere problemen op het terrein van de defensie slechts moeizaam tot een
oplossing kwamen: de openlijke competentiekwesties in de m ilitaire top,
die ondanks herhaalde reorganisaties voortduurden, de bijzonder trage start
van de N ationale Reserve en, tenslotte, de N ederlandse defensie-industrie,
met name de onduidelijkheden over de toekomst van de m unitie-fabriek
'De H em brug’. H ier kunnen we niet nader op deze kwesties ingaan. We
moeten daarentegen wèl stilstaan bij het onvermogen van Schokking om in
1948, 1949 en 1950 duidelijke begrotingen in te dienen. Elk zicht op wat zou
worden uitgegeven ontbrak doordat telkens suppletoire begrotingen van
grote omvang in het vooruitzicht werden gesteld. Dat de m inister daarmee
telkens min of meer carte blanche vroeg van het parlement, deed de twijfels
over de doelmatigheid van de bestedingen groeien.
Ook Schokkings voorganger, A.N. Fiévez, had aanzienlijke suppletoire be
grotingen ingediend. De Commissie van Rapporteurs protesteerde in sep
tember 1948 tegen deze praktijk: 'In wezen betekent dit een aantasting van
het b u d getrech t.'12 Schokking wees op de 'bijzondere om standigheden'
waaronder zijn voorganger had m oeten werken en hij verzekerde dat hij
aan de naar voren gebrachte bezwaren tegemoet zou kom en.13 Onder zijn
bewind zouden de suppletoire begrotingen echter een ongekende omvang
krijgen.
De begroting van Oorlog voor 1949 beperkte zich volgens Schokking
hoofdzakelijk tot de voorgenom en troepenuitzendingen naar Indonesië.
Iedere verder strekkende maatregel - dat wil zeggen iedere maatregel 'om
een reële bijdrage aan de te vormen bondgenootschappelijke strijdmacht te
leveren' - viel buiten het kader van de begroting en zou suppletoir worden
aan gevraagd .14 Ook voor 1950 en 1951 stelde de minister aanzienlijke sup
pletoire begrotingen in het vooruitzicht. De begroting voor 1950, die op
Prinsjesdag 1949 werd ingediend, noemde hij zelfs laconiek 'een poging'. De
onzekerheden ten aanzien van de m ilitaire taken in Indonesië, over de bij
drage aan de geallieerde defensie en over de omvang van de Amerikaanse
hulp, m aakten het volgens Schokking onmogelijk een definitieve begroting
op te stellen.15 In juni 1950 werd een herziene begroting voor 1950 inge-
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diend, die evenwel door het uitbreken van de Koreacrisis, vlak daarvoor,
achterhaald was om dat wederom een verhoging van de defensie-inspanning noodzakelijk leek. Begin september stelde Schokking daarom in de
memorie van antwoord een verhoging van het budget van 10 a 15% in het
v ooru itzicht.16 Ook de eerste versie van de begroting voor 1951 was slechts
een voorlopige. Het was 'onmogelijk de financiële gevolgen van de versnel
ling van de defensieopbouw, waartoe laatstelijk door de regering werd beslo
ten, reeds in de hierbijgaande begrotingsvoorstellen tot uitdrukking te
brengen.' De m inister voorzag dan ook 'binnen korte tijd’ wederom de
noodzakelijkheid van de indiening van suppletoire begrotingen en 'wel
licht' eveneens van het aanvragen van een buitengewoon krediet.17
Schokking beriep zich telkens op de grote onzekerheden die er bestonden
over de taak in Indonesië (die tot en met 1950 in hoge mate op de begroting
zou drukken), over de bijdrage die geleverd moest worden aan de geallieer
de samenwerking en over de omvang van de militaire hulp die voorname
lijk door de VS, maar ook door Canada gegeven zou worden. Begin 1950
werd in het parlement duidelijk dat er een vierde factor was die de onzeker
heid bevorderde: het feit dat het kabinet het niet eens kon worden over de
opbouw van de Nederlandse krijgsmacht.
Bij de behandeling van de begroting voor 1949 in de Tweede Kamer werd fel
geprotesteerd tegen de onduidelijkheden. 'Het hinkend paard komt de laat
ste jaren telkens achteraan in de vorm van suppletoire begrotingen, die, of
men wil of niet, ook nu zullen moeten volgen,' aldus Tilanus.18 De CHUfractievoorzitter constateerde: wij verkeren 'op drijfzand'. C.J.I.M. W el ter
(KNP) stelde 'dat ons in feite wordt gevraagd een half miljard te voteren in
b lan co.'19 Desondanks verklaarden alle kamerleden, met uitzondering van
de communisten, zich bereid de voor 1949 in het voortuitzicht gestelde aan
vullingen bij voorbaat goed te keuren om de zo dringend gewenste Neder
landse bijdrage aan de W U-defensie te kunnen financieren. Ook Tilanus
legde zich neer bij de situatie: 'Dit is ons nu eenmaal door de nood opgelegd
en wij kunnen eenvoudig niet anders.'20
Maar er bestond niet alleen onzekerheid over de begrotingen. Het was ook
volstrekt onduidelijk wat uiteindelijk aan de defensie werd uitgegeven. In
de m iljoenennota voor 1950 werd een 'vergelijkend overzicht' gepresen
teerd van de rijksuitgaven in de voorafgaande jaren. Daarin besloegen over
1949 de uitgaven voor Oorlog 540 m iljoen en voor M arine 323 miljoen.
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Samen 863 miljoen ofwel 23,8% van de totale rijksbegroting.21 In de m iljoe
nennota's van de daaropvolgende jaren w erden dergelijke m eerjarenoverzichten niet meer gepubliceerd.
Het zicht op het defensiebudget werd tevens vertroebeld door de doorbere
kening van de m ilitaire uitgaven in Indonesië.22 Bepaalde het kabinet dat
het leeuwedeel van de ingediende begroting van Oorlog voor 1949 daarvoor
gereserveerd was, voor 1950 was dat veel minder duidelijk. Volgens Schok
king was van de 1,1 miljard van de defensiebegrotingen voor 1950, 270 h 280
miljoen bestemd om de troepen uit Indonesië terug te trekken en de terug
kerende m ilitairen 'behoorlijke dem obilisatie-voorzieningen te geven.’23
Ook de m arine-uitgaven werden door de Indonesische kwestie gecom pli
ceerd.
Ook al was dus niet exact bekend hoeveel werd uitgegeven, duidelijk was
dat het om uitzonderlijk hoge bedragen ging, zowel in vergelijking met de
vooroorlogse jaren, als in verhouding tot wat andere bondgenoten in de
W U aan hun defensie uitgaven. In maart 1950 constateerde de minister van
Financiën, P. Lieftinck, dat Nederland 28% van zijn budget aan defensie uit
gaf, het Verenigd Koninkrijk 20%, Frankrijk 17% en België slechts 12%.24 In
september 1950 noemde Schokking voor de militaire begrotingen een bedrag
van 1100 miljoen, 'dat loopt tegen de 30% van ons totale budget.'25
Deze gegevens m aakten dat vanuit het parlem ent niet alleen werd aange
drongen op het opstellen van duidelijke begrotingen, doch ook op een beter
zicht op de defensie-uitgaven op langere termijn. Vooral bij dure aanschaf
fingen van materieel moest duidelijk zijn wat op langere termijn de finan
ciële gevolgen waren. Dat gold natuurlijk in de eerste plaats voor de vloot,
doch ook voor gevechtsvliegtuigen en bepaalde duurzame aankopen van de
landmacht. In mei 1950 waarschuwde Schokking in het kabinetsberaad dat
de Defensiecommissie weinig belangstelling meer zou tonen voor begrotin
gen w aaruit niet zou blijken wat de consequenties ervan voor de volgende
jaren zouden zijn.26 De Defensiecommissie was formeel geen vaste kamer
commissie, maar een staatscommissie. Ze werd samengesteld uit leden van
beide kamers der Staten-Generaal en had tot taak de uitgaven voor Oorlog
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en Marine op hun doelmatigheid te controleren,27 Aan het overleg namen
meestal ook hoge ambtenaren van Oorlog en Marine en de chefs van staven
deel. Vanaf begin 1950 kregen de besprekingen in de commissie een bijzon
der gewicht. Het kabinet slaagde er niet in de definitieve begroting voor 1950
op te stellen, terwijl de ministers het contact met de volksvertegenwoordi
ging noodzakelijk achtte. De besloten zittingen van de defensiecom m issie
leenden zich beter dan de openbare bijeenkomsten van de Staten-Generaal
voor de behandeling van geheime zaken zoals de internationale militaire
sam enw erking.
In m aart 1951 zou het kabinet aan de parlementaire wens van duidelijkheid
in de begrotingen, ook op langere termijn tegemoet komen toen het een de
fensiebegroting voor vier jaar presenteerde. In m ei gaf de Defensienota een
verantwoording van het beleid dat de komende vier jaar gevoerd zou wor
den en dat in totaal 6 miljard zou kosten.28 Het parlement was over het al
gemeen bijzonder enthousiast over deze begroting. Kritiek was er alleen op
het feit dat onduidelijk was of nè. 1954 de uitgaven inderdaad zouden kun
nen worden teruggebracht tot 1 miljard per jaar, zoals het kabinet had aangekondigd. U it overleg met hoge m ilitairen in de Defensiecomm issie was
gebleken dat wanneer het opgebouwde legerapparaat na 1954 in stand ge
houden moest worden, de uitgaven zelfs zouden stijgen.29 Dit was een reëel
probleem .
In de praktijk zou de m eerjarige defensiebegroting (na 1954 zouden er nog
zeven volgen)30 evenwel een groot gevaar betekenen voor de controle
bevoegdheid van het parlement. Ten gevolge van tal van onzekerheden in
de opbouwfase van de krijgsmacht deden zich namelijk problemen voor bij
de uitvoering van de begroting. Hierdoor ontstonden afwijkingen tussen de
toegekende kredieten en de eigenlijke uitgaven. In 1951 waren de kasuitga
ven maar liefst 539 miljoen minder dan de begroting. In 1952 bedroeg het
verschil 307 miljoen en in 1953 278 miljoen. In totaal zouden in de periode
1951-1954 de kasuitgaven ruim 1 miljard achterblijven op het begrotingskre
diet van 6 miljard. Een aantal factoren veroorzaakte dit verschijnsel zoals
een gebrekkige planning, vertragingen in de uitvoering van de m ilitaire
hulp, de overschakeling van het Nederlandse leger op een nieuwe organsatievorm, de noodzaak in kort tijdsbestek om vangrijke nieuwe m aterieelbehoeften vast te stellen en, tenslotte, het nog niet ingesteld zijn van de indus-
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trie op m ilitaire orders, met als gevolg veel langere afleveringslijden dan
was verwacht.31
De m eerjarige plafondm ethode was een merkwaardige figuur. Ze was niet
in de Comptabiliteitswet opgenomen en werd aanvankelijk alleen voor De
fensie gebruikt. Een van de belangrijkste gevolgen was dat een groot 'stuw
m eer' van niet tot besteding gebrachte begrotingskredieten ontstond. Met
behulp van een speciale juridische constructie konden deze onbestede kre
dieten naar volgende begrotingen worden overgeheveld.32 Van den Hoogen
concludeert in zijn dissertatie uit 1987 over de totstandkoming van defensie
begrotingen: 'In formeel opzicht bleef de Tweede Kamer weliswaar het recht
behouden om bij de jaarlijkse begrotingsbehandelingen van de plafondcijfers af te wijken. In de praktijk was de Kamer wèl min of meer gebonden,
zodat de parlem entaire behandeling van de defensiebegrotingen (...) aan
betekenis had ingeboet.' Naarmate de praktijk van de meerjarige defensiebe
grotingen voortduurde, groeiden de bezwaren in het parlement. Pas in 1965
werd de onbeperkte overheveling van onbestede kredieten ingeperkt en in
1974 zou het kabinet-Den Uyl een einde maken aan de meerjarige defensie
b egrotin gen .33 Het parlement lijkt - in tegenstelling tot het kabinet, (zoals
hieronder zal blijken) - de negatieve gevolgen van de invoering van de
m eerjarige defensiebegroting, in 1951 niet te hebben onderkend. Opvoering
van de defensie-inspanning op korte termijn was voor de meerderheid van
de kamerleden het belangrijkst.
In 1949-1950 was de meerderheid in de volksvertegenwoordiging nog bereid
zich neer te leggen bij 'de blanco wissel die hier wordt getrokken op het
vertrouw en van de Staten-Generaal.'34 De kamerleden eisten daarentegen
wel dat N ederland zo spoedig mogelijk een substantiële bijdrage zou leve
ren aan de W esterse defensie. Daarvoor waren grote offers gerechtvaardigd,
doch de m eeste partijen onderstreepten tegelijkertijd de noodzaak van
zuinig beheer. Hoewel zij niet precies de vinger op de wonde plek konden
leggen (hieronder zal bovendien blijken dat het verschijnsel van inefficiency grotere proporties had dan de kamerleden meenden), beschouwden de de
fensiespecialisten in het parlem ent de inefficiency als een structureel pro
bleem . Deze tw eeledige doelstelling werd kernachtig sam engevat in de
welkomstwoorden die de Eerste Kamer eind 1948 uitsprak aan het adres van
Schokking. 'Zeer vele leden' m eenden dat de m inister een zw are taak
wachtte: 'Er is kracht nodig om ondanks alles te bereiken, wat tot geen prijs

31

J.H. Lubbers, Van overloop naar overheveling: mogelijkheden tot vergroting van de doel
matigheid in het N ederlandse financiële defensiebeleid (Leiden 1962) p. 33, 36-37.
32 Van den Hoogen, De besluitvorming, p. 57.
33 Ibidem, p. 66-69.
34 Aldus PvdA-senator H.J. De Dreu. (H E K 1948-1949, p. 547)

92

J.W.L. Brouwer

mag worden nagelaten en om anderzijds zich te verzetten tegen alle wensen
tot verwezenlijking van wat niet strikt noodzakelijk is.'35

Impasse in de ministerraad
Ook in de ministerraad vormde het probleem van de doelmatigheid van de
defensie-uitgaven een belangrijk onderdeel van het vraagstuk van de op
bouw van de Nederlandse krijgsmacht in het kader van de WU. Het debat
hierover werd geopend nadat de opperbevelhebber van het bondgenoot
schap, veldm aarschalk B.L. Montgomery, in januari 1949 zijn defensieplan
(voor de korte termijn) had ontvouwd.
Vrijwel onm iddellijk ontstond er een conflict tussen het kabinet en de m ili
taire leiding over de te volgen koers. De m eerderheid van de ministers
weigerde de plannen van de Generale Staf te aanvaarden. Het (voorlopig)
begrote bedrag van ruim één miljard vond men veel te hoog. Voorts achtten
de m eeste m inisters een dienstplicht van twee jaar excessief. Montgomery
had daar niet expliciet om gevraagd. Ook de plannen van de marine werden
te ambitieus bevonden.
In essentie zou dit conflict tot begin 1951 voortduren. Pas onder hoge bin
nenlandse en buitenlandse druk zou het (dem issionaire) kabinet begin
februari 1951 de knoop doorhakken. De impasse die ontstond, leidde aller
eerst tot het aftreden van m inister Schokking van Oorlog en M arine in
september 1950. Het conflict vergalde tevens de verhouding tussen kabinet
en militaire leiding. Als gevolg hiervan moest de Chef van de Generale Staf,
generaal H.J. Kruis, in januari 1951 uit zijn functie worden ontheven.
De ministerraad had verschillende argumenten voor zijn standpunt dat de
defensie-uitgaven beperkt dienden te worden. Allereerst was de algemene
verwachting dat de Sovjet-Unie niet op korte termijn een aanvalsoorlog te
gen W est-Europa zou beginnen. Door de aaneensluiting in de WU en later
in de NAVO, had het W esten een politiek signaal gegeven dat een aanval
op één bondgenoot een aanval op allen zou zijn. M oskou zou daarom veel
eerder geneigd zijn expansie in het Oosten te zoeken, zo verwachtte de
m inisterraad. In W est-Europa zouden de Sovjets zich beperken tot 'subver
sieve' activiteiten door m iddel van hun 'vijfde colonne': de com m unis
tische partijen. In dit licht gezien was een goed financieel-economisch beleid
een belangrijk wapen in de strijd tegen het communisme. De opbouw van
de defensie - hoe noodzakelijk ook - mocht daarom in geen geval sociale
onrust tot gevolg hebben. Een tweede argument in het kabinet was (tot de
Ronde Tafel Conferentie) dat prioriteit gegeven moest worden aan de mili-
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taire inspanning in Indonesië boven de opbouw van de defensie in het
moederland. Ten derde konden kabinet en m ilitaire leiding het niet eens
worden over de vraag of naast middelen ten behoeve van de voor de W U
noodzakelijke land- en luchtstrijdkrachten, ook geld beschikbaar gesteld
m oest worden voor de marine. De m eerderheid van de m inisterraad was
van m ening dat - in overeenstemming met de wensen van de W U-opperbevelhebber - land- en luchtstrijdkrachten prioriteit moesten krijgen, maar
zij kon hierover geen definitief besluit afdwingen, vooral omdat het parle
m ent bezuinigingen op de vloot nooit zou accepteren.36 Een vierde argu
ment van de ministerraad was dat eigenlijk eerst een definitief defensieplan
door het bondgenootschap moest worden opgesteld, waarin niet alleen de
bijdragen van de partners nauw keurig m oesten zijn vastgesteld, maar
waarin ook de rol van W est-Duitsland in de gemeenschappelijke defensie
nader zou zijn bepaald. Een vijfde argum ent om de defensie-uitgaven
beperkt te houden was de stellige overtuiging in het kabinet dat door een ef
ficiënter beheer de krijgsm acht, en dan vooral de landstrijdkrachten, met
veel minder geld dan gevraagd, de taken kon uitvoeren.
In antwoord op de door Schokking en de m ilitaire leiding gevraagde één
miljard, stelde Lieftinck een begrotingsplafond van 800 k 850 miljoen vast, te
verdelen over de drie onderdelen van de krijgsmacht. Méér uitgeven was
volgens hem en de m inister van Economische Zaken, J.R.M. van den Brink,
volstrekt onverantw oord.37 Deze limiet zou in 1949-1950 de centrale kwestie
in de m inisterraad zijn. Het formuleren van de opbouwplannen voor de
landmacht vormde daarbij het grootste probleem. Voor de luchtmacht en de
m arine w aren de plannen en de daaraan verbonden kosten tam elijk
duidelijk om schreven.38
De belangrijkste complicerende factor voor de opbouw van de landmacht
was de militaire aanwezigheid in Indonesië. Heel het defensie-apparaat was
daar sedert 1945 op gericht geweest. Vrijwel alle materieel en manschappen
bevonden zich overzee. Ondanks geallieerde toezeggingen in 1948 en 1949
zou het lang onduidelijk blijven wanneer nieuw m aterieel geleverd zou
worden. Dit hinderde in sterke mate het opstellen van de militaire plannen.
Ook aan kader was een schrikbarend tekort. Nieuwe lichtingen zouden pas
vanaf 1950 kunnen worden opgeleid voor WU-taken. De planning werd nog
eens gecom pliceerd door de overschakeling van de landm acht op een
nieuwe organisatievorm . Bovendien moest de grote achterstand in koorts
achtig tempo worden ingelopen onder druk van de toenemende internatio36 J.W.L. Brouwer, '"De stem van de marine in de ministerraad." Schout-bij-nacht H.C.W.
Moorman als staatssecretaris van Marine in het kabinet-Drees-Van Schaik, 1949-1951' in:
Politieke Opstellen 9 (1989) p. 50-53.
37 ARA, Notulen MR, doosnr. 392,30 mrt. 1949.
38 Drees noemde in maart 1949 de marineplannen 'zakelijk meer verantwoord' dan die van de
landmacht. Niettemin dienden de laatsten volgens de premier voorrang te krijgen. (Ibi
d em )
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nale spanning. Zeker was in elk geval, dat de opbouw van het militaire ap
paraat in Nederland een bijzonder kostbare aangelegenheid zou zijn. Naast
de aanschaf van uitrustingsstukken en voorraden, vergden vaste installaties
als kazernes, vliegvelden en depots hoge investeringen.
Al met al was het voor Schokking en Kruis onmogelijk duidelijke plannen
en realistische calculaties te presenteren. In feite vroegen zij carte blanche,
hetgeen voor het kabinet onaanvaardbaar was. Onaanvaardbaar omdat de
m inisterraad de indruk had dat Kruis en de zijnen hun eisen te hoog
stelden. Bovendien koesterde het kabinet sterke twijfels aangaande de effi
ciency. Minister van Sociale Zaken, A.M. Joekes, meende dat hij zich alleen
dan zou kunnen neerleggen bij een hoog defensiebudget 'indien hij de
overtuiging heeft dat de militaire departementen hun uitgaven zoveel als
mogelijk is hebben beperkt.' Hij had de indruk dat men 'in het bijzonder op
Oorlog niet voldoende doordrongen is van deze noodzaak tot beperking.'39
Ook de minister van Landbouw en Voedselvoorziening, S.L. Mansholt, had
weinig vertrouwen in de legerplannen: 'Vóór de oorlog reeds was het Ne
derlandse leger niet efficiënt.'40 Natuurlijk ging het de verschillende minis
ters er daarbij in de eerste plaats om hun eigen budget te beschermen tegen
de claims van Oorlog en Marine. Doch naarmate in 1949 en 1950 de proble
men in de landstrijdkrachten groeiden, werd duidelijk dat het argument
van de inefficiency bepaald niet ongegrond was. Eerst kwamen er aanwij
zingen dat een ondeugdelijke administratie werd gevoerd, vervolgens wer
den in de zom er van 1950 de organisatorische beperkingen duidelijk en
tenslotte zou aan het licht treden dat, als gevolg van de ondeugdelijke plan
ning, de uitgaven sterk achterbleven bij de begrotingen.
In de strijd tegen de inefficiency op het departement van Oorlog stonden
twee personen centraal: staatssecretaris W.H. Fockema Andreae en kapiteinter-zee S.D. Duyverman. Met ingang van 1 mei 1949 was Fockema Andreae
(VVD) benoemd tot staatssecretaris van Oorlog. Aan hem waren in het bij
zonder toevertrouwd 'aangelegenheden op het terrein van organisatie, materieelpolitiek, efficiency en coördinatie'.41 Een groot deel van zijn tijd zou
hij besteden aan de afw ikkeling van de Indonesische kw estie (de fusie
tussen het KNIL en de Koninklijke Landm acht, de repatriëring van de
troepen overzee en de Molukse kwestie) doch hij werkte daarnaast aan de
verhoging van de doelmatigheid van de defensie-uitgaven. Daarbij werd hij
bijgestaan door Duyverman. Deze marine-officier werd in 1948 benoemd tot
inspecteur, later hoofdinspecteur ter Generale Thesaurie voor de minister
van Oorlog. Aanvankelijk bestond hun werk vooral uit het maken van een
'simpele' inventarisatie van het aanwezige materieel. 'Het ergste was,' aldus
Fockema Andreae, 'dat er geen deugdelijke administratie omtrent hoeveel39
40
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heid, soort, toestand en plaats van opberging bestond.'42 Hierdoor was er
nauwelijks zicht op de materieel-behoeften en werden overbodige bestellin
gen gedaan. Bij hun werk stootten beide functionarissen op de nodige weer
stand tegen deze inm enging van buiten af. Vooral de voor het materieel
verantw oordelijke dienst van de kwartierm eester-generaal (KMG) was een
dergelijke inspectie niet gewend. Desondanks kon de staatssecretaris in
september 1950 in de Defensiecommissie melden dat de bem oeiingen had
den geresulteerd in de totstandkoming van een redelijk overzichtelijke ad
ministratie. De kamerleden werd echter niet meegedeeld dat een en ander
nog wat opschudding had veroorzaakt. In het voorjaar van 1950 was de on
derzoekers gebleken dat de calculaties voor de oorlogsbegroting veel te hoog
waren. In juni rapporteerden zij de ministerraad om welke proporties het
hier ging: het was mogelijk 20 & 25% te schrappen! De Generale Staf en de
KMG hadden hun behoeften schromelijk overdreven. Daardoor zou de be
groting m et 100 m iljoen verm inderd kunnen worden, terwijl een revisie
van verwaarloosd materieel nog meer besparingen kon opleveren.43
Deze constatering wekte in het kabinet grote verontwaardiging. 'Terwijl an
dere ministers zich ernstige zorgen maken over begrotingsposten, die soms
met een kwart zijn verlaagd, blijken er bij Oorlog posten te bestaan met een
variabiliteit van vele miljoenen,' aldus Drees.44 Dit schandaal bevestigde de
indruk van vergaande inefficiency bij Oorlog. Het m aakte voor taan elke begrotingscalculatie van dat departem ent bij voorbaat verdacht. Tevergeefs
trachtte Schokking, wiens positie in het kabinet toch al niet sterk was, het
beeld van de 'onvolkom enheden' op zijn departement tot 'juiste propor
ties' terug te brengen. Hij wees op de eerder genoemde grote problemen.
Daarnaast verw eet hij het kabinet dat het onvoldoende richtlijnen had ge
geven en bovendien bij herhaling de plannen doorkruiste met de medede
ling dat ze te kostbaar waren. Schokking gaf toe dat men bij de landstrijd
krachten onvoldoende inzicht had in de aanwezige of beschikbaar komende
hoeveelheid materieel en dat er onvoldoende samenhang bestond tussen de
planners en de uitvoerders van de plannen in het militair apparaat. Doch
hij was van m ening dat 'de gebleken onvolkomenheden bepaald niet zo
groot zijn als aanvankelijk werd verondersteld.' Hij waarschuwde dat de
behoefte aan modern, kostbaar materieel bijzonder groot zou blijven.45
Schokking had echter de wind tegen. Vanaf medio 1949 bleek dat zijn depar
tement niet alleen een slechte administratie had, maar evenmin beschikte
over voldoende organisatorische capaciteiten om de plannen voor de op
bouw van de nieuwe krijgsm acht goed uit te voeren. De van Oorlog ont
vangen gegevens voor de begroting van 1950 moesten door Financiën wor-

42 MvD, CAPA, Notulen Defensiecommissie, 7 sept. 1950.
43 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,5 juni 1950.
44 Ib id em .
45 ARA, inv. nr. 2.02.05, stukken MR, doosnr. 458, nota Schokking aan MR, 21 juni 1950.
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den teruggestuurd 'aangezien deze nog onvoldoende waren en bijvoorbeeld
bewijsstukken omtrent de voorraden ontbraken.' Schokking voerde als 'bij
zondere moeilijkheid' aan dat onbekend was wat aan buitenlandse hulp zou
w orden geleverd.46 Eind 1949 vroeg Drees zich af of men op Oorlog de
problemen de baas was.47 In zijn functie van plaatsvervangend regerings
commissaris voor het militair hulpplan wees de latere minister van Oorlog,
H. s'Jacob, in juli 1950, in een gepeperde notitie aan Drees op de organisato
rische tekortkom ingen in de krijgsm acht. Volgens hem onderschatten de
m ilitaire autoriteiten hun eigen m oeilijkheden. H un vooropleiding was
bovendien te eenzijdig geweest om te kunnen voldoen aan de technisch- en
financieel-organisatorische eisen, die de opbouw van een zo ingewikkeld
geworden apparaat stelde.48
Dat de plannen van de militaire leiding een bijzonder onzekere basis had
den, bleek ook uit de veranderingen die Kruis er herhaaldelijk in aanbracht.
Zo kondigde hij begin 1950 plotseling aan dat de krijgsmacht niet in staat
zou zijn de uit Indonesië gerepatrieerde troepen mobilisabel te maken voor
taken in WU-verband. Enkele maanden later vormden deze echter wèl weer
de ruggegraat van de landstrijdkrachten. In oktober kondigde Kruis in
NAVO overleg onverwacht aan dat Nederland eind 1951 twee in plaats van
de toegezegde drie divisies op de been zou brengen. De organisatorische
beperkingen in de landmacht bleken in de loop van 1950 ook uit de proble
men bij de uitvoering van de begroting. De eigenlijke uitgaven bleven
achter bij de plannen als gevolg van een excessief achterblijven van de materieelaanschaffingen. De gebrekkige planning was de belangrijkste oorzaak
van dit verschijnsel, doch ook de vertragingen in de uitvoering van de mili
taire hulp en het nog niet ingesteld zijn van de industrie op militaire orders
m aakten dat de afleveringstijden vaak veel langer waren dan was ver
wacht.49
Al met al ontstond in de m inisterraad, niet onterecht, de indruk dat het
m ilitair apparaat niet in staat zou zijn onbeperkte hoeveelheden geld effi
ciënt te verwerken. Het door Lieftinck voorgestelde begrotingsplafond kreeg
daarom grote steun. In mei 1950 ging het kabinet in een 'proefstemming'
akkoord met de vaststelling van de lim iet op 850 miljoen. Alleen Schokking
en D.U. Stikker (Buitenlandse Zaken) stemden tegen.50 Het akkoord bleek
evenwel niet uitvoerbaar. Allereerst omdat de ministers het niet eens kon
den worden over de verdeling van de beschikbare gelden over de drie delen
46 Ibidem, Notulen MR, doosnr. 394, 27 juni 1949.
47 Ibidem, 28 dec. 1949.
48 I. Megens, De Amerikaanse militaire hulpverlening aan Nederland (doctoraalscriptie
Eigentijdse Geschiedenis; Groningen 1980) p. 30. In de defensiecommissie gaf Schokking toe
dat 'veel beroepsofficieren (...) te licht' waren. Tractische overwegingen' weerhielden
hem er evenwel van om de 'zwakke broeders' te ontslaan. (MvD, CAPA, Notulen Defen
siecommissie, 7 sept. 1950)
® Lubbers, Van overloop naar overheveling, p. 36-37.
50 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,4 mei 1950.
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van de krijgsm acht, maar bovenal omdat een maand tevoren de Defensie
com m issie zich achter de plannen van de militaire leiding had geschaard.
H et gevolg was dat de besluiteloosheid ten aanzien van het defensiebeleid
voortduurde.
Begin 1950 was het kabinet niet in staat het parlement de toegezegde begro
tingswijzigingen aan te bieden. Pas in juni zou een nieuwe begroting wor
den ingediend, maar ook daarin moest Schokking de nodige slagen om de
arm houden. De begeleidende 'Defensienota' kon evenmin verhullen dat
het kabinet er nog steeds niet in was geslaagd de knoop door te hakken.

Het kabinet onder druk
Vanaf eind 1949 groeide op het Binnenhof de verontwaardiging over het ge
brek aan daadkracht van het kabinet. Het werd steeds meer duidelijk dat de
slagen die Schokking om de arm hield voor een groot deel het gevolg waren
van het slepend conflict in de ministerraad. Daar er nog geen begroting was
ingediend, speelde de gedachtenwisseling over het defensiebeleid met de
minister zich af in de besloten omgeving van de Defensiecommissie. Begin
februari 1950 was het geduld van de commissie ten einde: Thans is (...) het
ogenblik gekomen, om van de Minister te vragen, dat hij (...) volledig open
kaart zal spelen.’51
In m aart en april hoorden de defensiespecialisten de opvattingen van
Schokking, Lieftinck en Kruis aan. De verschillen van mening werden hier
door duidelijk zichtbaar. Aanvankelijk was de conclusie van de commissie
dat het kabinet de knoop moest doorhakken en zo snel mogelijk tot defini
tieve uitspraken diende te komen over de legeropbouw en vooral over de
hoogte van de defensiebegrotingen.52 In maart werd echter steeds meer
duidelijk hoe gecompliceerd de problemen waren en dat de commissie ge
dwongen was een keuze te maken. De leden hadden grote moeite om vast te
stellen wie gelijk had: Lieftinck die 800 m iljoen als uiterste bod op tafel
legde, of Kruis die meende dat dat veel te laag was en dat men dan beter
helem aal geen geld aan de defensie kon spenderen. Tevergeefs vroeg
Vermeer naar een nota waarin het verschil naar voren zou komen van het
effectief bij de begroting van Lieftinck en bij de ruim één miljard die Kruis
en Schokking vroegen.53 Illustratief voor de onzekerheid van de kam er
leden was de wisselende positie van J.J. Fens. De katholieke defensiespecia
list constateerde na de gedachtenwisseling met Kruis dat onder het miljard
de defensie 'zinloos' zou zijn. In de volgende vergadering, waar Lieftinck
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zijn positie verdedigde, nam Fens evenwel weer genoegen met 800 miljoen,
’indien daarvoor een defensie wordt verkregen waar we iets aan hebben.'54
Tijdens de vergadering van 20 april besloten de commissieleden de plannen
van de Generale Staf het voordeel van de twijfel te geven. KVP-senator
G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck meende dat een beslissing niet meer kon
worden uitgesteld. Als het defensie-apparaat w erkelijk ruim een miljard
m oest kosten, dan m ocht daar niet meer op beknibbeld worden, 'ook al
moet er dan elders fors worden bezuinigd.' Ook de defensiespecialist van de
PvdA, J.J. Vorrink, durfde de gok van m inder uitgeven niet aan: 'Het is
voor hem véél groter zorg, dat we 800 miljoen uitgeven voor niets, dan een
miljard als we daar wèl iets behoorlijks voor krijgen.'55
Vanaf dat m om ent veranderde de houding van de kam erleden ook ten
opzichte van het probleem van de doelmatigheid der defensie-uitgaven.
N iet dat de zorgen om de efficiency verdwenen. Integendeel. In september
1950 stelde Vermeer bijvoorbeeld voor aan de leden van de Defensiecom
missie een legitim atiebewijs te geven teneinde, zonder voorafgaande aan
kondiging, kazernes of schepen te kunnen betreden om 'm isstanden' te
observeren.56 Ook de kritiek op de te zware militaire top - de ’overstaffing' bleef bestaan. In april 1951 zou Ruijs de Beerenbrouck zelfs concluderen dat
de Defensiecomm issie aan haar primaire taak, namelijk de controle op de
doelmatigheid van de uitgaven, 'nog niet veel' had gedaan.57 De bezorgd
heid over de efficiency bleef dus weliswaar bestaan, maar had vanaf april
1950 aan prioriteit ingeboet. Typerend was de reactie van de commissie, in
mei 1951, op het fiasco van een grote veldoefening van de landmacht. De
toenmalige defensieminister C. Staf gaf toe dat het 'stafwerk' tekort gescho
ten had. De leden van de commissie volstonden met het signaleren van de
fouten. De algemene conclusie was dat men geen keuze had: 'Er is een nood
toestand en er m oet geïmproviseerd worden om deze het hoofd te bieden.'58
In zekere zin erkenden de kamerleden dat het voor hen onmogelijk was een
oplossing te formuleren voor de dilemma's in de defensiepolitiek. In feite
gaven zij de militaire top de volledige vrijheid in de formulering van zijn
doelstellingen en aanschafpolitiek.
Het kabinet geraakte door deze positiebepaling van de m eerderheid in de
volksvertegenw oordiging in een m oeilijke positie, m aar w ijzigde, als
gezegd, zijn opvattingen nog niet. De Korea-oorlog veranderde de situatie
echter radicaal. De aanval op Zuid-Korea toonde aan dat het communis
tische kamp in zijn expansiedrift niet terugschrikte voor geweld. Politieke
organisatie alleen in W U- en NAVO-verband was daarom voortaan onvol
doende. Zeer snel lieten de N AVO-lidstaten hun afw achtende houding
51
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tegenover de opbouw der gezamenlijke defensie varen. De VS namen daar
bij het voortouw. Eind juli kondigde Washington een drastische verhoging
van het defensiebudget aan (van vier naar tien m iljard dollar per jaar)
alsm ede een vergroting van het Am erikaanse contingent m ilitairen in
Europa. Tenslotte stelden de VS aanzienlijke financiële en materiële hulp in
het vooruitzicht. In ruil eisten zij dat de W U-landen een gelijkwaardige
prestatie zouden leveren. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volgden
enkele weken later met een substantiële verhoging van hun defensiebudget
ten en m et verlenging van de diensttijd. Begin augustus besloten de WUlanden tot een speed-up van de opbouw van de defensie. In september en
oktober besloot de NAVO eveneens tot een versnelling van de opbouw der
gezam enlijke strijdkrachten op basis van een nieuw plan voor de middel
lange termijn (MTP) alsmede tot de instelling van een geïntegreerde com
mandostructuur. In december werd de Amerikaanse generaal D. Eisenhower
aangesteld als opperbevelhebber der NAVO-strijdkrachten in Europa.
In deze crisis w ilde ook N ederland niet achterblijven. Begin augustus
besloot het kabinet dat een extra defensie-inspanning noodzakelijk was.
Vooral Drees meende dat, gezien de tegemoetkomende houding van de VS,
'de Regering niet te ver moet gaan met belemmeringen.' De extra maatrege
len (zoals het weer in dienst roepen van een eerder naar huis gezonden
lichting dienstplichtigen) zouden gefinancierd m oeten w orden door een
verhoging van het defensie-budget voor 1951 met 10 k 15%.59 N adat meer
duidelijkheid was ontstaan over de Nederlandse taken in NAVO-verband,
nam het kabinet medio oktober besluiten die nog verder gingen. Nederland
zou begin 1952 drie divisies mobilisabel hebben, waarvan één paraat.60 Dit
besluit werd w elisw aar genomen 'onder het algem een voorbehoud', dat
voor de financieel-econom ische consequenties van een en ander een aan
vaardbare oplossing m oest worden gevonden, doch het werd steeds duide
lijker dat de financiële gevolgen er anders uit zouden zien dan men in de
m inisterraad dacht. Tevens moest, om de voorgenomen maatregelen uit te
voeren, minder nadruk gelegd worden op de doelmatigheid van de beste
dingen. Reeds begin augustus rekende Duyverman zijn minister voor dat de
extra maatregelen véél meer zouden kosten dan de 10 k 15% boven het bud
get. De financieel specialist waarschuwde voorts dat 'de overdadige contro
lem aatregelen' zodanig tijdsbelem merende factoren w aren geworden, 'dat
ook zonder afbreuk te doen aan een volstrekt gerechtvaardigde controle,
daarin enige matiging moet worden betracht.'61
Het kabinet bleef echter aarzelen. De geallieerde plannen hadden nog steeds
het odium van onhaalbaarheid. Een doeltreffende defensie leek overigens
59
60
61

100

ARA, Notulen M R , doosnr. 394,2 aug. 1950.
Afdeling Maritieme Historie (AMH), doos 88, Raad Militaire Aangelegenheden van het
Koninkrijk (MAK), notulen 13 okt. 1950.
Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken (MBZ), Blok I GS, 921.1 deel 1 map 770; Nota
directie administratieve diensten, 2 aug. 1950.

J.W.L. Brouwer

toch al onmogelijk zonder de deelname van W est-Duitsland. Tenslotte was
er de grote onduidelijkheid over de plannen van de Generale Staf. Drees:
'Het ontbreken van zelfs globale financiële gegevens blijft (...) een ernstige
m oeilijkheid om tot (...) conclusies te kom en.'62 In zijn nieuwe voorstel
voor de opbouw van de landmacht stelde Kruis begin oktober, dat het on
mogelijk was geweest een kostenraming te maken: 'Zou de Regering de ge
bruikelijke en begrijpelijke werkwijze willen volgen om geen beslissingen
te nemen alvorens de financiële consequenties daarvan vaststaan, dan ge
raakt men onvermijdelijk in de cirkelgang van het ene aan het andere op te
hangen en kan reeds thans de conclusie worden getrokken, dat het onmoge
lijk zal zijn om (...) te doen wat nodig is om onzerzijds de uitvoering van
het MTP m ogelijk te m aken.'63 De druk op de ministerraad nam evenwel
toe vooral vanuit de volksvertegenwoordiging. Tijdens de beraadslagingen
in de Tweede Kamer in september werd algemeen kritiek uitgeoefend op het
aarzelend beleid. Het voorlopig verslag van de Eerste Kamer constateerde
begin oktober onom wonden dat de regering 'onvoldoende gelden' vroeg
om een spoedige versterking van het Nederlands aandeel in de NAVO-defensie te kunnen realiseren.64
Deze kritiek bewoog Schokking tot aftreden. Hij werd op 15 oktober 1950
opgevolgd door s'Jacob. In het kabinetsberaad bleef de hete adem van het
parlement voelbaar. In november sprak s'Jacob van de 'zeer vergaande ver
langens' van de D efensiecom m issie.65 In zijn maidenspeech in de Eerste
Kamer op 29 november, waarschuwde hij de volksvertegenwoordiging voor
de risico's van deze opwaartse druk op de defensiebegroting: 'Ik wil er (...)
voor waarschuwen, dat men zeer zeker niet te ver moet gaan met het spelen
met de gedachte, dat men alles op één kaart moet zetten en maar moet uit
geven. Indien men mij zou verplichten het dubbele aan de defensie in het
jaar 1951 te spenderen van hetgeen thans is begroot en men zou de eis
stellen van de hoogste efficiency (...), dan zou men mij voor een moeilijk
probleem stellen. Een apparaat in opbouw kan nu eenmaal niet onbeperkte
geldvolumes verwerken. W il men - men m oet het - een hogere efficiency
nastreven, dan is het zeker, dat wij hier behoedzaam verder moeten gaan
om niet terecht de klacht te krijgen, dat wij geld verspillen en dat dit niet efficient voor de verbetering van onze weermacht wordt gebruikt.'66 Maar de
prioriteiten waren door de Senaat duidelijk geformuleerd. Ruijs de Beeren
brouck vertolkte de gevoelens van de meerderheid, toen hij opmerkte dat
de nieuwe m inister de verkwisting in de krijgsm acht diende te beperken,
maar daarop onmiddellijk liet volgen: 'Maar vergeten mag niet worden, dat
62
63

ARA, Notulen MR, doosnr. 394,13 okt. 1950.
AMH, doosnr. 88, Raad MAK; Memorandum betreffende de opbouw der Koninklijke
Landmacht, 9 okt. 1950.
64 H EK 1950-1951, Bijl. 1672, VV, p. 9.
65 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,13 nov. 1950.
66 H E K 1950-1951, p. 211.

101

Beheersing van de defensieuitgaven

de Staten-Generaal in grote meerderheid (...) een grotere mate van veilig
heid eisen, een consequent streven, al moge dit kostbaar zijn, naar een mi
litair m achtsapparaat, dat past in een Atlantische verdediging om samen
met de strijdmacht van alle geallieerden een redelijke waarborg te bieden,
dat een derde wereldoorlog wordt voorkomen!'67
Deze verlangens kwamen overeen met die van de bondgenoten en met
nam e van de VS die eisten dat de W esteuropese landen ook offers zouden
brengen voor hun defensie. W ashington liet doorschemeren dat de mate
waarin een land zijn militaire paraatheid wist te verhogen een belangrijke
m aatstaf zou zijn voor de verdeling van de m ilitaire hulp. De m ilitaire
hulpverlening was een belangrijk middel om het aarzelende kabinet tot een
besluit te brengen. Het zou uiteindelijk om enorm e bedragen gaan.68
Belangrijk was het argument dat er meer dollarhulp door verkregen zou
worden. Volgens P. van der Eng werd die dollarhulp off the record niet eens
zozeer beschouwd als middel om de defensie-uitgaven te bekostigen, maar
om de Nederlandse dollarpositie te verstevigen.69
In wezen ging het om twee verschillende zaken: enerzijds de financiële
voortvarendheid waarm ee Nederland te werk moest gaan bij de opbouw
van de defensie en anderzijds het opgeven van de eis van doelmatigheid
van de bestedingen. Het tempo van de internationale besluitvorm ing en de
druk vanuit de volksvertegenwoordiging maakten het steeds moeilijker aan
een beslissing te ontkomen. Medio oktober pleitte Fockema Andreae ervoor
deze realiteit te erkennen en de onvolkomenheden te accepteren: 'Wil men
tot resultaten komen, dan is het onvermijdelijk met de uitvoering te begin
nen vóórdat de financiële gegevens (...) bekend zijn.'70

D e knoop doorgehakt
Officieel hield het kabinet vast aan zijn besluit van augustus de uitgaven
met 10 k 15% te verhogen. Medio november meldde s'Jacob bijvoorbeeld dat
de richtlijn op zijn departementen nog steeds was 1 miljard voor de totale
uitgaven. Hij waarschuwde wel dat met dat bedrag niet alle gedane toezeg
gingen zouden kunnen worden gehonoreerd.71 In de m inisteriële wandel
gangen in Den Haag werd in het najaar van 1950 echter steeds vaker een an
der bedrag genoemd: 1,5 miljard per jaar voor een periode van vier jaar. In
oktober werd dit bedrag voor het eerst genoemd door Fockema Andreae in
67 Ibidem, p. 183.
68 Voor de periode 1951-1954 bedroeg de hulp ongeveer 2,4 miljard gulden, oftewel iets min
der dan de helft van de Nederlandse uitgaven.
69 P. van der Eng, D e Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland, 1947-1953 (Houten
1987) p. 234.
70 AMH, doosnr. 88, Raad MAK, 13 okt. 1950.
71 ARA, Notulen MR, doosnr. 394,13 nov. 1950.
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de Raad voor de Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk, een onder
raad van de m inisterraad.72 Het werd op dat moment nog door Drees en
Lieftinck van tafel geveegd, maar het lijkt erop dat er in de maanden daarna
een zekere consensus over dit globale cijfer ontstond, ook in het overleg met
de Amerikaanse autoriteiten. Dat blijkt uit het feit dat het bedrag een belang
rijke rol speelde in het rapport dat de hoge ambtelijke Centrale Economische
Commissie in januari 1951 uitbracht over het in evenwicht brengen van de
betalingsbalans. De voorzitter van deze commissie was D.P. Spierenburg die
als waarnemend regeringscommissaris een belangrijke rol speelde in de tot
standbrenging van het m ilitair hulpprogramma voor Nederland. De com
missie was van m ening dat een verhoging van het militair budget met 500
m iljoen gezien de internationale om standigheden 'een conservatieve ra
ming' was en redelijk overeen kwam 'met de "effort" die verder van ons zal
worden verwacht.' Een ander belangrijk argument van de commissie was
dat men verwachtte dat Nederland bij 'het uitblijven van verdere militaire
offers' achter het net zou vissen bij de verdeling van de Amerikaanse hulp.
De bezuinigingen die N ederland zich in overheids- en particuliere sfeer
voor de defensie-uitgaven zou moeten getroosten, wogen kennelijk minder
zwaar dan de verbetering van de dollarpositie als gevolg van de militaire
hulp van de VS.73 De stelling van de commissie was dat als Nederland zich
niet de nodige offers getroostte, het zich niet alleen militair, maar ook eco
nom isch zou uitschakelen. Spierenburg maakte duidelijk dat de Amerika
nen met minder dan 1,5 miljard per jaar geen genoegen zouden nemen.74
Alom ontstond in Den Haag het besef dat Nederland zich niet van de rest
van de W esterse wereld m ocht isoleren door een terughoudende defensie
politiek. Ook de ministerraad was niet ongevoelig voor dit argument. Met
nam e Drees zag de N ederlandse defensie-uitgaven toch vooral als een
'verzekeringsprem ie' voor de Amerikaanse garantie van de veiligheid van
W est-Europa.75 In oktober 1949 merkte de premier op dat Nederland zijn de
fensie moest versterken 'niet omdat men zich daarmede op zich veilig stelt,
doch om dat wij ons daardoor aan Amerika koppelen en Rusland zich dan
eerder zal laten afhouden van een aanval op W est-Europa.'76
Sedert het uitbreken van de Korea-oorlog leek ook de positie van Lieftinck
aan verandering onderhevig. Zo was het opmerkelijk dat hij begin augustus
'zijn' begrotingsplafond liet vallen. Wèl hield hij vast aan de voorwaarde
dat voor de verhoging van de defensie-uitgaven elders compensatie gevonAMH, doosnr. 88, Raad MAK, 13 okt. 1950.
ARA, inv. nr. 2.02.05, stukken REA, doosnr. 591; Advies inzake het in evenwicht brengen
van de betalingsbalans, 22 jan. 1951.
74 ARA, inv. nr. 2.02.05, Notulen REA, doosnr. 572 ,25 jan. 1951. Ook uit de REA-notulen blijkt
dat over de vaststelling van het uiteindelijke bedrag voortdurend overleg gepleegd is met
Amerikaanse functionarissen.
75 E.H. van der Beugel, 'Drees als minister-president' in: H. Daalder en N. Cramer ed.,
Willem Drees (Houten 1988) p. 156.
76 ARA, Notulen MR, doosnr. 393,24 okt. 1949.
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den m oest worden. Het rapport van de Centrale Economische Commissie
bevatte een dergelijk dekkingsplan. Dat de zuinige minister van Financiën
uiteindelijk akkoord zou gaan met het defensiebudget dat bijna het dubbele
bedroeg van wat hij aanvankelijk als maximum stelde, had ook andere re
denen: allereerst de verbetering van de precaire N ederlandse dollarpositie
en ten tweede de verwachting dat de krijgsmacht de toegewezen gelden toch
niet zou kunnen opmaken. Het kabinet was zich ervan bewust dat, door alle
com plicaties in de opbouw van de krijgsm acht, de eigenlijke uitgaven
zouden achterblijven bij de begrotingen. Het is niet onaannemelijk dat dit
vooruitzicht een belangrijk argument geweest is voor Lieftinck om zijn
hardnekkig verzet tegen een drastische verhoging van de defensieuitgaven
te staken. Im mers omdat tegelijkertijd het dekkingsplan wèl werd uitge
voerd, had het 'stuwmeer' van niet tot besteding gebrachte begrotingsgelden
een voor Lieftincks financiële politiek gunstig, deflatoir effect.
Begin januari had het kabinet evenwel terzake nog geen besluit genomen.
Dat bleek bij het bezoek dat Eisenhower in januari aan Nederland bracht. De
NAVO-opperbevelhebber was op doorreis langs de bondgenoten om infor
m atie in te winnen over de defensie-inspanning, teneinde het Amerikaanse
congres te kunnen overtuigen van de noodzaak van een grootscheeps mili
tair hulpprogramma. De regering was zich ervan bewust dat ze aan de gene
raal een positief beeld moest geven van de inspanning op defensiegebied,
doch zij meende ook dat de grote problemen waarmee zij kampte niet onbe
sproken m ochten blijven. De prem ier wilde zelf in zijn gesprek met
Eisenhower de nadruk leggen op de noodzaak van doelm atigheid van de
uitgaven: 'Het zijn dus niet in de allereerste plaats de persoonlijke offers en
de financiële consequenties, die de grens van onze defensie-inspanning
bepalen, maar ons organisatorisch kunnen.'77 Het leek Drees overigens on
verstandig dat de hoge bezoeker door de gretige Defensiecomm issie zou
worden ontvangen 'aangezien bij de Am erikanen grotere verwachtingen
inzake onze defensie-inspanning bestaan dan w at de regering mogelijk
acht.'78 Van het gesprek tussen Drees en Eisenhower werden geen aanteke
ningen gemaakt, maar ook s'Jacob legde in zijn onderhoud met de generaal
er de nadruk op dat Nederland aan de grens van zijn m ilitair-organisatorisch vermogen stond.79
Eisenhower wees de bezwaren resoluut van de hand. In het verslag van zijn
bezoek - dat via de Amerikaanse ambassade aan het kabinet werd door ge
sluisd - toonde de generaal zich bijzonder teleurgesteld over de Nederlandse
terughoudendheid. Hij meende dat Den Haag de problemen rond de effi
ciency teveel benadrukte en had niet de indruk gekregen 'that the Hague
77

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, archief Drees, map 209; Aantekening voor de
minister-president, 8 jan. 1951.
78 ARA, notulen MR, doosnr. 395,8 jan. 1951.
79 MBZ, I GS 921.1 deel II map 771; Verslag bespreking op 11 januari 1951 ter departemente
van Oorlog met de generaal Eisenhower, 11 jan. 1951.
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was showing a sense of urgency, readiness to sacrifice, and determination to
pull its full share of the load.'80
Hoewel het besprokene geheim was, lekte de essentie ervan uit naar de pers.
In Nederland leidde dit tot een storm van kritiek op het kabinet. De Tweede
Kamer greep op 18 januari het debat over de begroting van Buitenlandse
Zaken aan om nog eens haar bezorgdheid te uiten over het achterblijven
van de Nederlandse defensie-inspanningen. Hierop benadrukten Stikker en
- in tweede instantie - Drees dat Nederland zijn verplichtingen zou nako
men. Over de omvang van het budget hielden beiden echter nog een slag
om de arm. Stikker sprak van het maximum dat 'in redelijkheid' van Ne
derland kon worden verwacht81, terwijl Drees de nadruk legde op de doel
matigheid van de bestedingen: 'Wij moeten de sterkte opvoeren zoveel als
het kan, maar dat wil ook zeggen: als men het organisatorisch aankan.'82
Intussen bleef ook de Am erikaanse druk hoog. Al in november had het
kabinet van de Amerikaanse ambassade een aide-memoire ontvangen waar
in W ashington te kennen gaf dat de defensie-uitgaven verhoogd moesten
worden. Op 19 januari stelde een nieuw memorandum ronduit dat Neder
land, om zijn verplichtingen in de NAVO na te komen, ruim 1,5 miljard
gulden per jaar diende uit te geven.83
In de volgende weken zou aan de parlem entaire, ambtelijke en internatio
nale druk gevolg worden gegeven. De knoop werd echter niet meer doorgehakt door het kabinet-Drees-Van Schaik (dat op 24 januari demissionair
werd naar aanleiding van de Nieuw-Guinea-kwestie), doch tijdens de daar
opvolgende kabinetsform atie. Zeer snel kwamen de toekomstige coalitie
partners tot overeenstemming. Al op 26 januari - dus nog vóór zijn benoe
ming tot informateur - meende Stikker dat door de kabinetscrisis op korte
term ijn klaarheid zou worden geschapen in het defensiebeleid.84 Op 2
februari verschenen in de pers de eerste berichten dat het defensiebudget
verhoogd zou worden tot 1,5 m iljard.85 In de regeringsverklaring van 17
m aart zette Drees de beslissingen uiteen: het militaire apparaat zou worden
uitgebouwd, de dienstplicht zou tot achttien maanden worden verlengd en
de defensie-uitgaven zouden voor vier jaar op 1,5 miljard per jaar worden
vastgelegd. Tegelijkertijd presenteerde de premier een uitgebreid dekkings
plan in de vorm van bezuinigingen en belastingverhogingen. Daarmee had
het kabinet definitief het doel opgegeven om door het instellen van een begrotingsplafond de krijgsm acht te dwingen tot een doelmatiger beheer van
het budget. De ministers waren zich van deze keuze bewust. Drees verzucht-
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te in februari 1951 dat het leger de extra uitgaven 'niet efficiënt’ zou kunnen
besteden.86

Conclusie
Achteraf is het onmogelijk de mate van efficiency in de krijgsmacht vast te
stellen voor de naoorlogse jaren. Duidelijk is wel dat de landstrijdkrachten
in grote m oeilijkheden verkeerden. Al dan niet terecht had de m arine de
reputatie van een moderne, efficiënte organisatie.
In elk geval tot het uitbreken van de Korea-oorlog wilde het kabinet priori
teit geven aan het sociaal-econom isch beleid boven de defensiepolitiek.
Omdat de ministerraad de plannen van de chefs van staven niet wilde ac
cepteren, ontstond vanaf begin 1949 een im passe in het defensiebeleid.
Lieftinck en Drees streefden naar een plafond voor de defensie-uitgaven van
850 m iljoen per jaar, hetgeen aanzienlijk minder was dan de onderdelen
van de krijgsm acht vroegen. De m eerderheid van de ministerraad meende
dat door het instellen van het begrotingsplafond de krijgsmacht gedwongen
kon worden tot een efficiënter beheer van het budget.
Hoewel de meeste kam erleden aandrongen op verhoging van de defensieinspanning in het kader van de NAVO, maakten zij zich tegelijkertijd grote
zorgen over de doelmatigheid van de bestedingen. Zij hadden evenwel geen
volledig beeld van de problemen in de krijgsmacht: de gesignaleerde mis
standen waren van een andere aard en omvang dan de kwesties die in de
ministerraad aan de orde kwamen.
Toen het besef doordrong dat de onduidelijkheden in het defensiebeleid
vooral gelegen waren in het onvermogen van het kabinet beslissingen te
nemen, ging op het Binnenhof de zorg om de veiligheid de kritiek op de in
efficiency in de krijgsm acht overheersen. Geconfronteerd met de verschil
lende opvattingen van kabinet en krijgsmachttop, koos de Defensiecommis
sie in april 1950 (dus nog vóór het uitbreken van de Korea-oorlog) ervoor de
plannen van de m ilitaire leiding het voordeel van de tw ijfel te geven.
Daarmee werd de efficiency opgeofferd aan het hogere doel van de snelle
opvoering van de defensie-inspanning. De defensiespecialisten in het par
lement waren blijkbaar onvoldoende in staat de problemen te doorgronden
en, voor zover zij dat wel deden, slaagden zij er niet in een aanvaardbaar
alternatief te formuleren.
Het kabinet stemde in mei 1950 voor het opleggen van het begrotingspla
fond, maar was niet in staat deze beslissing uit te voeren. Allereerst omdat
de ministers het niet eens konden worden over de verdeling van het budget
over de drie delen van de krijgsmacht. Ten tweede omdat vanaf april een
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grote meerderheid in de volksvertegenwoordiging aandrong op vergroting
van de defensie-inspanning.
Het kabinet aarzelde evenwel aan deze druk toe te geven. Het was duidelijk
dat het militair apparaat niet in staat zou zijn onbeperkte hoeveelheden geld
verantw oord te verw erken. De w aarschuw ing van m inister s'Jacob in
november 1950 aan het adres van de volksvertegenwoordiging was in dit
opzicht duidelijk. Na het uitbreken van de Korea-oorlog werd de druk op
het kabinet om de defensie-inspanning te verhogen echter steeds groter. In
septem ber/oktober 1950 spraken Tweede en Eerste Kamer zich hier nog eens
onomwonden over uit. Ook in ambtelijke kring hoorde men steeds meer
dat Nederland zijn toezeggingen aan de NAVO gestand diende te doen.
Opm erkelijk daarbij was dat zelfs de voor de efficiency verantwoordelijke
functionarissen benadrukten dat de urgentie het noodzakelijk m aakte de
onvolkom enheden te accepteren. Tenslotte was er de druk vanuit W U en
NAVO en met name van de zijde van de VS die eisten dat de Westeuropese
mogendheden een evenredige bijdrage aan hun defensie zouden leveren in
ruil voor de om vangrijke Am erikaanse m ilitaire hulp. Al sedert oktober
1950 ging in Den Haag het cijfer rond van 1,5 miljard per jaar, een bedrag dat
ook voor Washington acceptabel was.
Door de golf van kritiek die de regering - ook internationaal - te verduren
kreeg na het bezoek van generaal Eisenhower in januari 1951, werd het laat
ste verzet van het kabinet opgeruimd. Uiteindelijk ging het vooral om de
hoogte van het bedrag. Of de gestelde militaire doelen haalbaar waren bleef
de vraag. Voor Drees was duidelijk geworden dat de 'verzekeringspremie'
voor de Amerikaanse aanwezigheid in W est-Europa niet lager gesteld kon
worden. Begin februari werd besloten de defensie-uitgaven voor vier jaar op
dat hoge niveau vast te stellen. Dat was vrijw el het dubbele van wat
Lieftinck tot in augustus 1950 had w illen uitgeven. Maar ook de minister
van Financiën zag zich gedwongen de bakens te verzetten. Aan zijn eis dat
de defensie-uitgaven zouden passen in een gedetailleerd dekkingsplan werd
evenwel voldaan. Ten tweede verzekerde N ederland zich door de verho
ging van zijn defensie-inspanning van omvangrijke Amerikaanse hulp. De
N ederlandse dollarpositie werd hierdoor aanzienlijk verbeterd. Tenslotte
wist Lieftinck dat de krijgsm acht niet in staat was om de begrote gelden
daadwerkelijk uit te geven. De 'stuwmeren’ die hierdoor ontstonden had
den een gunstig, deflatoir effect.
Ondanks het begrip voor de extreme urgentie waarmee de Nederlandse bij
drage aan de NAVO, vanuit een uitzonderlijk slechte uitgangspositie, gerea
liseerd m oest worden, blijft de vraag of de door de ministerraad geuite twij
fels niet gerechtvaardigd waren. De prijs die uiteindelijk betaald werd was letterlijk en figuurlijk - bijzonder hoog. Met hun 6 miljard voor 1951-1954
waren Oorlog en Marine 'spending departments' bij uitstek geworden, ter
wijl er gerede twijfels bestonden of zij dat geld doelmatig zouden besteden.
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Voorts moeten wij concluderen dat de militaire leiding er in slaagde de poli
tieke controle min of meer buiten de deur te houden. Het defensieapparaat
kreeg uiteindelijk geheel de vrije hand in de formulering van zijn doelstel
lingen en de uitvoering daarvan. Tenslotte werd de parlementaire controle
bevoegdheid uitgehold door het nieuwe fenomeen van de m eerjarige de
fensiebegrotingen.
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DE AFSCHAFFING VAN DE ONDERNEMINGSBELASTING

J.M.M.J. Clerx

Inleiding

Het besluit van de secretarissen-generaal K.J. Frederiks (Binnenlandse
Zaken) en H. Postma (Financiën) van 28 april 1942, maakte de invoering
mogelijk van de ondernemingsbelasting. Deze belasting werd door het Rijk
geheven ten behoeve van gemeenten en kwam in fiscaal opzicht overeen
met de ’Gewerbesteuer'. De Duitse bezettingsmacht bereikte hiermee dat het
Nederlandse bedrijfsleven in dezelfde omstandigheden kwam te verkeren
als het Duitse.
Hoewel de ondernemingsbelasting een nieuwe heffing was, hadden de ge
meenten voorheen de vrijheid om ondernemingen aan te slaan. Zo hief
een aantal gemeenten voor 1942 een bedrijfsbelasting naar rato van het aan
tal werknemers. Het beperkt aantal gemeenten met een dergelijke heffing
had tot gevolg dat de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven ongelijk wa
ren. Gemeenten raakten onderling in concurrentie bij het aantrekken van
bedrijven, en ondernemers moesten onder andere de fiscale voor- en nade
len van een vestingsplaats afwegen.
In het kader van een herziening van de financiële verhouding tussen Rijk
en gemeenten in 1938, bereidde de regering een wetsontwerp voor dat de
invoering van een algemene zakelijke bedrijfsbelasting beoogde. De door de
Duitse bezettingsmacht ingevoerde ondernemingsbelasting was ook een za
kelijke belasting op de bedrijfsuitoefening en derhalve geen nieuwigheid.
Als rechtvaardiging voor de ondernemingsbelasting werd in De Telegraaf
van 6 mei 1942 aangevoerd: 'Aan een ondernemingsbelasting ligt ten grond
slag de gedachte dat elk bedrijf door zijn vestiging van bedrijfsruimten en
het aldaar wonen van zijn arbeiders de gemeente te zijner behoeve voor ze
kere uitgaven stelt (politie, wegen, scholen, sociale maatregelen, enz.).'1 De
belasting werd geheven naar twee grondslagen namelijk de bedrijfsop
brengst en het bedrijfskapitaal. Op beide heffingsgrondslagen werd een tarief
toegepast, dat opgeteld het samengestelde grondbedrag opleverde. Voor ven
nootschappen gold een percentage van 5 en voor de overige ondernemin
gen een percentage van 0 oplopend tot 5, beide van de bedrijfsopbrengst. Het
tarief voor het bedrijfskapitaal bedroeg 2°/oo van het naar beneden afgeronde
bedrijfskapitaal in duizendtallen. De totale aanslag werd berekend door het
samengestelde grondbedrag te vermenigvuldigen met het voor de gemeente
1

Geciteerd in: J.J. de Klerck, 'De ondernemingsbelasting 1942’ in: P.J.A. Adriani ed., Fiscale
ervaringen in bezettingstijd 1940-1945 (Amsterdam 1946) p. 356.
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geldende vermenigvuldigingscijfer. Elke gemeente stelde voor 1 oktober
van het kalenderjaar, voorafgaand aan het belastingjaar, het vermenigvul
digingscijfer vast. Voor het belastingjaar 1942 en 1943 gold voor alle gemeen
ten als gevolg van besluiten van de secretarissen-generaal van Binnen
landse Zaken en Financiën, het vermenigvuldigingscijfer 2,4.2 Van het to
tale bedrag ontving het gemeentefonds het grondbedrag, terwijl het res
terende deel toe viel aan de gemeenten. Wanneer de vermenigvuldigings
factor kleiner zou zijn dan 1 moesten de bedrijven toch het grondbedrag be
talen dat vervolgens geheel toeviel aan het Gemeentefonds.3
Hoewel al sedert het besluit van 26 juli 1940 (Stbl. 1940, nr. 406) opcenten
werden geheven op de winstbelasting ten behoeve van gemeenten en aldus
een zakelijke belasting op de bedrijfsuitoefening bestond, werd toch de voor
keur gegeven aan vervanging door een afzonderlijke en meer verfijnde be
lasting.4 De ondernemingsbelasting bracht bovendien meer eenheid in de
heffing door de gemeenten, omdat de opcentenregeling alleen gold voor be
drijven die onderworpen waren aan de vennootschapsbelasting. Voor de
overige bedrijven zou anders een aparte regeling nodig zijn geweest die niet
uniform kon uitwerken omdat de progressie in de inkomstenbelasting voor
een ongelijke last zorgde. Overigens leed de ondernemingsbelasting ook aan
het euvel van de ongelijke last. De ondernemingsbelasting was immers af
trekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting en dus afhankelijk
van de progressie in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Degenen die
voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting in het 50%-tarief werden
aangeslagen betaalden uiteindelijk slechts 50% ondernemingsbelasting5
Wie daarentegen in het 30%-tarief werd aangeslagen betaalde uiteindelijk
70% van de aanslag voor de ondernemingsbelasting. De ondernemingsbe
lasting werkte derhalve in de praktijk degressief in weerwil van haar pro
portionele opzet.
De ondernemers hadden ernstige bezwaren tegen deze belasting. De heffing
over de bedrijfsopbrengst kwam bovenop de heffing voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting. De heffing over het bedrijfskapitaal vond
altijd plaats, ook al maakte de ondernemer helemaal geen winst. Econo
misch bezien bemoeilijkte deze belasting dan ook het ondernemersinitiatief.
Volgens H.J. Hofstra (PvdA) maakte deze belasting 'het fiscaal voordeeliger,
2
3

4
5
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rustig op zijn geld te blijven zitten en er obligaties voor te koopen, dan de
handen uit de mouw te steken en een bedrijf op te zetten (...).'6 Hofstra trok
dan ook al in 1946 de conclusie, 'dat in het tegenwoordige Nederlandsche be
lastingstelsel voor de ondernemingsbelasting geen plaats is.'7 Aan zijn con
clusie zou Hofstra tijdens de debatten over de afschaffing van de onderne
mingsbelasting in de Tweede Kamer nog worden herinnerd!
Tijdens het kabinet-Beel bleef de ondernemingsbelasting bestaan. Haar wer
king werd zelfs uitgebreid tot de agrarische bedrijven, die in het besluit uit
1942 waren vrijgesteld. De minister van Financiën, Lieftinck, wenste voor
alsnog aan deze belasting vast te houden omdat bedrijven profijt trokken uit
de gemeentelijke voorzieningen, terwijl hij tevens het restant aan gemeen
telijke financiële autonomie wenste te behouden. Hij kondigde wel aan dat
bij een herziening van het belastingstelsel ook de ondernemingsbelasting
zou worden betrokken.8

De ondernemingsbelasting geamputeerd
Na de monetaire en budgettaire sanering tijdens de kabinetten-Schermerhorn-Drees en Beel stond het beleid van Lieftinck tijdens het kabinet-DreesVan Schaik vooral in het teken van het betalingsbalanstekort en de aanzien
lijke groei van de beroepsbevolking. De belastingherziening 1949 en de wij
ziging van de ondernemingsbelasting beoogden dan ook het stimuleren van
de investeringen.9 Bij deze gelegenheid werd de ondernemingsbelasting
voor zover geheven naar het bedrijfskapitaal afgeschaft. De naoorlogse
hoogconjunctuur leek in 1948 af te vlakken waardoor het bedrijfsleven toe
nemende afzetproblemen kon verwachten. De bedrijfsuitrustingen moesten
worden verbeterd om zo de concurrentie met het buitenland vol te houden
en de werkgelegenheid niet in gevaar te brengen. Deze vernieuwing van
veel bedrijven stelde het bedrijfsleven voor een groot financieringspro
bleem. Lieftinck achtte het daarom wenselijk fiscale belemmeringen voor
het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal weg te nemen. De onder
nemingsbelasting naar bedrijfskapitaal vormde zo'n belemmering, omdat
die belasting zelfs moest worden opgebracht bij verliesgevende resultaten.
De gedeeltelijke afschaffing van de ondernemingsbelasting betekende een
belangrijk financiële aderlating voor de schatkist omdat haar inkomsten
hierdoor met ƒ52,8 miljoen daalden. Desondanks achtte Lieftinck de voorge-
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lasting, nr. 5, MvT, p. 12.
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nomen afschaffing verantwoord omdat dit 'aan de ontplooiing en aan de
stabiliteit van ons bedrijfsleven ten goede zal komen.'10
Uit het voorlopig verslag naar aanleiding van dit wetsontwerp bleek dat
zeer vele leden (KVP, CHU, ARP, VVD) de ondernemingsbelasting in zijn
geheel wensten af te schaffen vooral met het oog op de industrialisatiepolitiek en het daarvoor benodigde risicodragend kapitaal.11 Voorts waren deze
leden van mening dat de rechtsgrond voor deze belasting geheel ontbrak.
Het doel van de Duitse bezetter was immers alleen een fiscale gelijkschake
ling van de Nederlandse met de Duitse ondernemers geweest. Binnen de
ondernemingsbelasting was bovendien sprake van willekeur omdat alleen
de inkomsten uit ondernemerswinst onderworpen werden aan deze belas
ting. Voorts bestond er volgens zeer vele leden strijdigheid met het draag
krachtbeginsel, omdat deze belastingheffing een degressieve werking kende
ten nadele van vooral ondernemers met lage winsten.
Vele andere leden (PvdA, CPN) onderschreven deze opvatting niet. Zij
juichten de afschaffing van de heffing naar de grondslag van het bedrijfska
pitaal weliswaar toe, maar vroegen zich tegelijkertijd af in hoeverre de
schatkist dit verlies kon dragen. Ze keerden zich in elk geval tegen even
tuele afschaffing van de heffing naar de bedrijfsopbrengst. Wel erkenden ze
de rechtsongelijkheid met andere vormen van inkomen die niet werden ge
troffen door deze belasting. De oplossing moest echter worden gezocht in
verbreding van de grondslag zodat ook rente-inkomsten werden belast.12

Afschaffing ondernemingsbelasting
De omstandigheden waaronder de belastingontwerpen werden ingediend
wijzigden zich als gevolg van de devaluatiegolf van september 1949. Bij ge
legenheid van de aanbieding van de miljoenennota 1950 deelde de regering
de Kamer dan ook mee dat ze zich nader zou beraden op de betreffende
wetsontwerpen.13
De belangrijkste faciliteit verbonden aan het wetsontwerp belastingherzie
ning 1949 was de vervroegde afschrijving op investeringen in bedrijfsmid
delen voor de jaren 1946 tot en met 1952. Ondernemers die bedrijfsmiddelen
hadden aangeschaft in de eerste naoorlogse jaren liepen door de toenemen
de concurrentie een prijsrisico waardoor onder meer het terugverdienen
van de afschrijvingen werd bedreigd. De belastingherziening 1949 gaf de on
dernemers de mogelijkheid tot afschrijving met terugwerkende kracht tot 1
januari 1946. De opgetreden devaluatie zorgde echter voor een prijsstijging
10 Ib id em .
11 H T K 1948-1949, Bijl. 1251, nr. 6, V V , p. 24.
12 Ibidem, p. 25.
13 H T K 1949-1950, p. 3.
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van importgoederen uit landen die niet of minder dan Nederland devalu
eerden. Als gevolg daarvan mocht een prijsstijging worden verwacht van de
in het binnenland gefabriceerde goederen. Het prijsrisico op bedrijfsmidde
len aangeschaft voor de devaluatie, werd zo voor ondernemers aanzienlijk
verminderd.
Door de terugwerkende kracht te ontnemen aan de vervroegde afschrijving
kwamen middelen vrij waarmee de investeringen konden worden gestimu
leerd. Het kabinet stelde aan het parlement voor, dit geld te gebruiken voor
een verlichting van de belastingdruk voor natuurlijke personen in de vorm
van een gefaseerde afschaffing van de ondernemingsbelasting naar de be
drijfsopbrengst. Deze verlichting van de belastingdruk kwam vooral de mid
dens tandsbedrijven ten goede omdat de belastingverlaging voor lichamen
werd gecompenseerd door een trapsgewijze verhoging van het vennootschapstarief van 331/3naar 40%.14 Deze maatregel leek het kabinet gerecht
vaardigd omdat de belastingherziening 1947 - door een verlaging van het
toptarief der vennootschapsbelasting (van 55 naar 33V3%) en de afschaffing
van de vermogensbelasting voor lichamen - vooral ten goede was gekomen
aan de naamloze vennootschap en andere lichamen. Die belastingverlaging
werd noodzakelijk geacht om het investeringsklimaat te verbeteren. Boven
dien waren deze maatregelen uit 1947 gekoppeld aan een aanzienlijke ver
hoging van het toptarief voor de inkomstenbelasting, waardoor het 'fiscale
evenwicht' tussen de onderscheiden rechtsvormen was verstoord. Lieftinck
achtte de verhoging van het toptarief in 1947 wel verantwoord, omdat on
dernemers met toch al hoge inkomens hun motivatie voor het nemen van
nieuwe initiatieven niet ontleenden aan een snelle verhoging van hun
eigen inkomen.

Hofstra en zijn 'stiefbroer' Hoogcarspel verzetten zich
Zoals uit het voorlopig verslag op het wetsvoorstel al bleek, kwam de oppo
sitie tegen het wetsvoorstel van de kant van Hofstra (PvdA) en J. Hoog
carspel (CPN). Alvorens het wetsontwerp zelf te kritiseren stelde Hofstra een
14 H T K 1949-1950, Bijl. 1251, nr. 7, Nadere mededelingen inzake de aanhangige belastingontwerpen, p. 27. De ondernemingsbelasting naar de grondslag bedrijfsopbrengst werd nog
geheven over de boekjaren 1948 en 1949. Over 1949 werd een lager tarief vastgesteld name
lijk het vermenigvuldigingscijfer (in de regel 2,4) verminderd met 1. Ter compensatie werd
de vennootschapsbelasting verhoogd van 331/3 naar 36%. Met ingang van het belas
tingjaar 1950 werd de ondernemingsbelasting in haar geheel afgeschaft onder een gelijk
tijdige verhoging van de vennootschapsbelasting van 36 naar 40%. Vgl. Ibidem, nr. 8,
MvA, p. 29. Volgens de instructie Ondernemingsbelasting vastgesteld door de waarnemend
secretaris-generaal van het departement van Financiën, werd onder lichamen verstaan:
de aan de ondernemingsbelasting onderworpen rechtspersonen, commanditaire vennoot
schappen op aandelen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en bedrijven van open
bare lichamen, vgl. Van den Tempel, Besluit op de ondernemingsbelasting 1942, p. 97.
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aantal overwegingen voorop. Allereerst betekende het afwijzende stand
punt niet dat de PvdA geen oog had voor de betekenis van ondernemingen
voor de welvaart. Dat bleek afdoende uit de instemmende reactie van de
PvdA op de belastingherziening 1950, waarin de belastingfaciliteiten waren
gebonden aan investeringen. Bij de ondernemingsbelasting was er echter
sprake van 'een cadeau, in de hoop, dat degene, die het cadeau gekregen
heeft, er een nuttig gebruik van zal maken.'15 Hofstra had bij een eerdere
gelegenheid weliswaar ernstige kritiek geuit op de ondernemingsbelasting,
maar hij wenste deze heffing toch te behouden als een uitgangspunt voor
een verdere ontwikkeling in het Nederlandse belastingstelsel.16 Hij toonde
zich voorstander van afschaffing van de ondernemingsbelasting voor de
middenstand, maar niet voor de grote bedrijven.
Tegen het wetsontwerp zelf voerde Hofstra allereerst een staatsrechtelijk be
zwaar aan. Na de devaluatie was het wetsontwerp belastingherziening, voor
wat de ondernemingsbelasting betreft, fundamenteel gewijzigd. Alleen het
onbelangrijke artikel 2 uit het oorspronkelijke ontwerp werd gehandhaafd,
volgens Hofstra 'om niet al te duidelijk te doen uitkomen, dat het een ge
heel nieuw ontwerp was, dat na de Nota van Wijzigingen werd aangebo
den.'17 Hij oordeelde dat hier strijd bestond met de Grondwet over dit in
zijn ogen nieuwe wetsontwerp, dat eerst moest worden voorgelegd aan de
Raad van State. Alleen al door het ontbreken van het advies van de Raad
van State bestond voldoende reden om het ontwerp te verwerpen. Hofstra
vreesde vooral de budgettaire consequenties van het wetsontwerp. In het
parlement was jarenlang algemeen aangedrongen op bestrijding van het be
grotingstekort mede met het oog op de monetaire ontwikkeling en de betalingsbalanspositie. Hij hekelde scherp de VVD die tijdens de verkiezings
campagne voor de Provinciale Staten van 26 april 1950 op een naar zijn me
ning betreurenswaardige en demagogische wijze had gespeeld met het denk
beeld van de belastingverlaging. 'Men heeft daarmee blijk gegeven van een
diepe en ondemocratische minachting voor de Nederlandse kiezer, door
dingen te beloven, waarvan men zelf moet weten, dat zij niet te verwezen
lijken zijn.'18 'Wij hebben niet vijf jaar geploeterd om nu op het laatste
ogenblik het evenwicht weer verder te verschuiven en, van budgetair oog
punt uit, potverteren te gaan spelen.'19 Wie derhalve pleitte voor belasting
verlaging had ook de plicht aan te geven op welke uitgaven hij wenste te be
zuinigen.
Hij voegde hier aan toe - de opmerking was aan het adres van de VVD
gericht - dat het na de verkiezingen niet meer nodig was 'zich aan een zake15

H TK 1949-1950, p. 1612. Voor het standpunt van de PvdA vgl. H.J. Hofstra, 'Afschaffing
van de Ondernemingsbelasting', Socialisme en Democratie (1950), p. 215-227, 315-324.

16 Hofstra, 'De Ondernemingsbelasting’, p. 315.
17 H T K 1949-1950, p. 1613.
18 Ibidem, p. 1611.
19 Ibidem, p. 1613.
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lijke discussie te onttrekken door de vage mededeling, dat men het zelf ook
niet weet, maar dat het toch zal moeten. Wie in deze Kamer de noodzaak
van ingrijpende bezuinigingen betoogt, zal concreet en duidelijk moeten
aangeven wat hij bedoelt, hoeveel er te bezuinigen is en waarop.'20 Sociaal
en psychologisch werkte deze belastingverlaging verkeerd uit, mede omdat
de verlaging van de inkomstenbelasting, die vooral de inkomenspositie van
werknemers raakte, niet gelijktijdig werd behandeld. Zo konden de noden
niet tegen elkaar worden afgewogen en kon de belastingverlaging niet wor
den gegeven aan degenen die het meest in nood zaten. Hofstra signaleerde
aan de ene kant stijgende winsten van ondernemers, terwijl aan de andere
kant de inkomsten van werknemers sterk onderworpen bleven aan beper
kingen. Zo was de prijsindex van het gezinsverbruik onder invloed van de
devaluatie in de periode van 15 september 1949 tot 15 maart 1950 met tien
procent gestegen, terwijl de looncompensatie slechts vijf procent bedroeg.
Hofstra vroeg zich af hoe de regering dacht 'opofferingen te kunnen blijven
vragen van de arbeiders bij een zo duidelijke bevoorrechting van de andere
groepen.'21
Ook het economische effect van de verlaging van de ondernemingsbelasting
was twijfelachtig. Ongetwijfeld zou er deels sprake zijn van een verhoogde
kapitaalvorming binnen de bedrijven. Maar zouden de middelen ook niet
consumptief worden aangewend, waardoor winkeliers in luxe goederen de
meeste vruchten van de maatregel zouden plukken? De middenstand kon
alleen worden geholpen door het stimuleren van de koopkracht bij de grote
massa van de bevolking, maar haar koopkracht werd beperkt. Hofstra wees
er ook nog op, dat alle landen waarmee de economische samenwerking zeer
intensief was, ondernemingsbelasting kenden (Frankrijk, België en Duits
land). Ook de gemeenten gingen middelen missen zonder dat de compensa
tie afdoende was geregeld. Hij kantte zich scherp tegen de terugwerkende
kracht die in het wetsontwerp was verwerkt, zodat zelfs een reductie werd
gegeven over de resultaten van 1948.
Hofstra kwam tot de conclusie dat het wetsontwerp tot afschaffing van de
ondernemingsbelasting voor de PvdA onverteerbaar was, omdat er teveel
vragen onbeantwoord bleven. 'Wij weten te weinig omtrent de budgetaire
toestand; wij weten te weinig omtrent de verdere ontwikkeling van het be
lastingstelsel en omtrent de plaats, die een ondernemingsbelasting in een
waarlijk modern belastingstelsel zou kunnen innemen. Wij weten ook te
weinig omtrent de verdere plannen van de Regering ten aanzien van al die
onderwerpen, die van belang zijn voor de groepen, die bij dit wetsontwerp
niets krijgen, dan dat wij zonder meer dit wetsontwerp zouden kunnen aan
vaarden. Het wetsontwerp laat een groot aantal moeilijkheden onopgelost
en stelt budgetair voor zeer grote bezwaren. Het betekent verder een princi20 Ibidem, p. 1611.
21 Ibidem, p. 1614.
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piële insnijding in ons belastingstelsel; het zou niet aanhangig moeten zijn
gemaakt bij deze herziening van de tarieven, maar dit zou nu juist een on
derwerp van bespreking zijn geweest bij de principiële wijziging van ons be
lastingstelsel, waarover al veel gepraat is, maar waarmee wij eigenlijk nog
maar nauwelijks bezig zijn.'22
Hoogcarspel onderschreef in grote lijnen de opvatting van Hofstra. Om de
middenstand daadwerkelijk tegemoet te komen stelde hij voor alleen kleine
ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen, tot een bedrag van
maximaal ƒ7.000 aan inkomen van de onderneming, van de ondernemings
belasting vrij te stellen. Hoogcarspel wees op het snel groeiende aantal fail
lissementen in de middenstand: in 1948 1186 faillissementen tegen 910 in
1947.23 Ook Hofstra had een dergelijke oplossing gesuggereerd in zijn plei
dooi.
Hoogcarspel hield wel ernstige twijfel over de vraag of de PvdA de scherpe
kritiek op partijgenoot Lieftinck zou waarmaken. Tot nu toe waren voorstel
len tot verbetering van de positie van de arbeiders door de PvdA stelselma
tig afgewezen. De PvdA steunde immers voorstellen van de regering, die in
de grond van de zaak niets anders deden dan het lot van de arbeiders ver
zwaren. 'De ondernemers moeten op alle mogelijke wijzen worden geprik
keld en gekieteld om hen aan de investeringen te laten mede werken, ter
wijl de arbeiders worden gedwongen tot hard werken en sober leven.'24
De overige partijen in het parlement stemden in met het voorstel de onder
nemingsbelasting definitief af te schaffen. Het standpunt van A.M. Lucas
(KVP) stond haaks op de opvatting van coalitiegenoot Hofstra. Hij zwaaide
de bewindsman lof toe voor het feit dat de afschaffing nu uiteindelijk toch
zou worden gerealiseerd. Hij benadrukte juist het gunstige psychologische
effect van de afschaffing van de ondernemingsbelasting. Een innerlijke te
genstrijdigheid in het overheidsbeleid in de vorm van een industrialisatiepolitiek gericht op creatie van werkgelegenheid voor de groeiende beroeps
bevolking enerzijds en anderzijds een belastingheffing die de investeringen
frustreerde, werd immers op deze wijze uitgebannen.25
Sociaal werkte deze belasting volgens Lucas buitengewoon onrechtvaardig
omdat een bepaalde groep van de bevolking volkomen willekeurig extra
werd belast. De heffing was funest voor de middenstand en werkte degres
sief voor de inkomstenbelasting en ging daarmee lijnrecht in tegen het
draagkrachtprincipe. Omgekeerd betekende die degressieve werking dat af
schaffing van de ondernemingsbelasting ook slechts relatief geringe voorde
len bracht voor de hogere inkomens. Lucas pleitte er voor, de nodige zuinig
heid te betrachten bij de schadeloosstelling aan de gemeenten. Hij voerde

22 Ibidem, p.
23 Ibidem, p.
24 Ibidem, p.
25 Ibidem, p.
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daartoe als argument aan dat de uitgaven van de gemeenten niet steeds van
voldoende zin voor soberheid getuigden. Dit werd mede in de hand gewerkt
door de hoge ontvangsten van gemeenten. Volgens de wet Noodvoorzie
ning Gemeentefinanciën 1948 ontvingen de gemeenten acht procent van de
opbrengst van een aantal rijksbelastingen over de jaren 1948, 1949 en 1950.
Niet voorzien was echter dat de feitelijke opbrengst van die belastingen de
ramingen aanzienlijk overtrof.
Ook Chr. van den Heuvel (ARP) en F.H. van de Wetering (CHU) begroetten
het voorstel met grote voldoening. Van den Heuvel verzette zich tegen het
door Hofstra opgeroepen beeld dat er nu opeens geen begrip meer bestond
voor de schadelijke werking van begrotingstekorten. De ondernemingsbe
lasting moest naar zijn mening onder alle omstandigheden worden afge
schaft, omdat hij deze beschouwde als een tweede inkomstenbelasting die
echter slechts aan een bepaalde bevolkingsgroep werd opgelegd.26 Voorts was
de budgettaire positie onduidelijk omdat ook hij constateerde dat de be
lastinginkomsten achteraf steeds hoger bleken uit te vallen. Lieftinck erken
de dat de opbrengst van de middelen over 1949 vergeleken met de raming,
een bevredigend verloop vertoonde. Hij waarschuwde echter voor optimis
tische conclusies omdat die hogere raming al in de begroting 1950 was ver
werkt.27
Dat de VVD bij monde van G. Ritmeester instemming betuigde met het
wetsvoorstel lag voor de hand. Hij was het eens met Hofstra en zijn 'stief
broer' Hoogcarspel dat het beter was geweest alle belastingontwerpen tegelijk
in de Kamer te behandelen zodat de voor- en nadelen beter tegen elkaar
konden worden afgewogen. Ritmeester verzette zich echter tegen de opvat
ting van de PvdA dat de verkiezingsactie van de VVD gericht op belasting
verlaging een ongemotiveerde keuze was, omdat de bijbehorende vraag
waarop dan wel bezuinigd moest worden niet was beantwoord. Ritmeester
zag het niet als zijn taak om bezuinigingsobjecten aan te geven. 'Het is uit
eindelijk niet mijn taak - De heren van de Partij van de Arbeid zeggen nu
wel: haha, maar laten zij nu eventjes wachten - om aan te geven, waarop be
zuinigd moet worden; dat is de taak van de Regering en als de Regering
daartoe niet in staat is, dan moet de Kamer ingrijpen.'28 De keuze was dit:
'(...) de heren willen van ons horen, dat wij de landsverdediging niet zou
den willen versterken, dat wij tegen de sociale maatregelen zijn, die geno
men zijn, dat wij het onderwijs willen afsnijden en dergelijke dingen meer.
Ik kan direct zeggen: daar kom ik niet in, want dit ben ik niet van plan.'29
Daartoe uitgedaagd door S.A. Posthumus en J.G. Suurhoff (beiden PvdA)
noemde hij slechts één bezuinigingsobject namelijk de opheffing van de

26 Ibidein, p. 1627.
27 H TK 1949-1950, Bijl. 1251, nr. 8, MvA, p. 30.
28 H TK 1949-1950, p. 1638.
29 Ibidem, p. 1639.
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Spaarraad, waaraan het luttele bedrag van ƒ250.000,-- werd uitgegeven. Rit
meester hekelde de gewijzigde opstelling van Hofstra vergeleken met zijn
bijdrage aan het boek Fiscale ervaringen, waarin hij had afgerekend met de
ondernemingsbelasting.30

Lieftinck houdt 'fiscaal' been stijf

Lieftinck verdedigde het wetsontwerp tot afschaffing van de ondernemings
belasting met verve. Het staatsrechtelijk bezwaar van Hofstra en Hoog
carspel als zou er sprake zijn van een nieuw wetsvoorstel dat allereerst door
de Raad van State moest worden beoordeeld, achtte Lieftinck een kwestie
van taxatie. Hij constateerde droog dat dit staatsrechtelijk bezwaar verdedig
baar was, maar dat de gevolgde gedragslijn door het parlement was gesanc
tioneerd. Met het parlement betreurde Lieftinck het dat de wetsontwerpen
1403 tot 1408 (onder meer verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en
een verhoging van de omzetbelasting) niet gelijktijdig met de belastingher
ziening 1950 en de afschaffing van de ondernemingsbelasting en de verho
ging van de vennootschapsbelasting (ontwerp 1251), aan de orde kwamen.
Lieftinck vond echter dat het parlement daarvoor de hand in eigen boezem
mocht steken. Hij wees erop dat wetsontwerp 1251 al op 1 juni 1949 bij het
parlement was ingediend, terwijl de wetsontwerpen 1403 tot 1408 op Prins
jesdag bij het parlement waren ingediend. 'Het komt mij voor, dat er sedert
laatstbedoelde datum alle gelegenheid is geweest ook voor deze Kamer, om
het onderlinge verband van deze wetsontwerpen, alle liggend op het terrein
van de belasting en vrijwel het gehele terrein van de belasting bestrijkende,
nader in studie te nemen.'31 Voorts wees Lieftinck erop dat de Kamer niet in
overleg was getreden met de regering naar aanleiding van een regeringsnota
waarin de wijzigingen als gevolg van de devaluatie in de betreffende belastingontwerpen waren vervat. De Kamer kon zich een en ander aantrek
ken want hij was te allen tijde bereid geweest 'om daarover een gedachten
wisseling met de Kamer te hebben en als de Kamer dat op prijs had gesteld,
zou de Regering zeker in een principiële beschouwing over het complex der
voorgestelde maatregelen met de Kamer zijn getreden.’32
De wetsvoorstellen moesten aldus Lieftinck worden geplaatst in het kader
van de algemene economische en sociale politiek die de regering sedert de
bevrijding had gevoerd. In die politiek stond het betalingsbalansprobleem
en het daarmee verbonden vraagstuk van de snelle bevolkingsaanwas cen
traal. De fiscale politiek moest dan ook in dat perspectief worden geplaatst.
Daartoe was een fiscale politiek nodig die de investeringen stimuleerde
30 Ibidem, p. 1637.
31 Ibidem , p. 1640.
32 Ib id em .
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waardoor vervolgens de produktie en de werkgelegenheid werden bevor
derd. De beperkte mogelijkheden om nog op de uitgaven te bezuinigen
vormden een bijzonder probleem bij het verlenen van fiscale faciliteiten.
Hoogcarspel had geopperd de militaire uitgaven te verlagen maar die optie
werd door een brede kamermeerderheid niet gedeeld. Lieftinck deed dit
voorstel af met de opmerking: 'Als de vos de passie preekt, boer pas op je
kippen.'33 Ritmeester (VVD) wist alleen het opheffen van de Spaarraad als
bezuinigingsobject te noemen wat Lieftinck af deed met 'de berg was in ba
rensnood, een belachelijke muis is geboren.'34 Van den Heuvel wilde ook
bezuinigen maar zag daarvoor geen bruikbare opties. Lieftinck trok dan ook
de conclusie, 'dat ook de geringe elasticiteit van het uitgavenbudget bij de
overgrote meerderheid van deze Kamer in confesso is.'35 Lieftinck toonde
zich voorstander van verlaging van de overheidsuitgaven als percentage
van het nationale inkomen. Aangezien de uitgaven niet in betekenende
mate konden worden verlaagd moesten de voorwaarden worden geschapen
om het nationale inkomen te verhogen. De aanhangige belastingontwerpen
pasten in dit kader en vormden een onderdeel van het regeringsprogramma
'dat op sociaal-economisch terrein een synthese beoogt tot stand te brengen
tussen het economisch doelmatige en het sociaal rechtvaardige (...).'36
De belastingderving als gevolg van de afschaffing van de ondernemingsbe
lasting was voor Lieftinck op korte termijn eigenlijk niet acceptabel maar
'op iets langere termijn gezien: ja, mits aan de tendens tot voortgezette ver
meerdering der totale Overheidsuitgaven, uit belastingen te dekken, vol
doende krachtige weerstand wordt geboden.'37 Lieftinck becijferde de inkom
stendaling op 92 miljoen, waarbij hij aantekende dat Hofstra had gesugge
reerd de middenstand voor de ondernemingsbelasting een vrijstelling te
verlenen van ƒ6.000 h ƒ7.000, hetgeen de schatkist 30 miljoen kostte. Daar
voegde Lieftinck aan toe dat Hofstra akkoord was gegaan met de afschaffing
van de grondslag bedrijfskapitaal die in het bedrag van 92 miljoen was be
grepen en waarmee 35 miljoen was gemoeid. Het financiële verschil met
Hofstra bedroeg derhalve 27 miljoen, welk extra offer voor Lieftinck aan
vaardbaar was 'als het op de juiste plaats gebracht wordt, nl. op een knel
punt, waar de belastingdruk de economische bedrijvigheid en de bedrijfsexpansie remt.'38

33 Ibidem, p. 1644.
2A Ib id em .
35 Ib id em .
36 Ib id em .
37 Ib id em .
38 Ibidem, p. 1645.
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Amendement Hofstra kansloos

Om zijn bezwaar tegen het wetsontwerp kracht bij te zetten had Hofstra een
amendement ingediend dat beoogde de ondernemingsbelasting naar de be
drijfsopbrengst te handhaven.39 In zijn zeer uitvoerige argumentatie her
haalde hij in grote lijnen zijn eerder genoemde argumenten. Hij conclu
deerde dat het wetsvoorstel voor hem onaanvaardbaar was. Sociaal trad een
ongewenste verschuiving ten voordele van de ondernemers op in de verde
ling van het nationaal inkomen. Het economisch nut van deze verschui
ving was voor de gemeenschap problematisch. Voorts werd het prille bud
gettaire evenwicht door deze maatregel bedreigd. Fiscaal-technisch was het
voorstel omstreden omdat de wetenschappelijke discussie over de onderne
mingsbelasting nog niet was beëindigd en er internationaal een tendens be
stond de ondernemingsbelasting te handhaven. De extra belastingmiddelen
moesten worden gereserveerd voor de leniging van de noden van het volk,
bijvoorbeeld door een vlottere afwerking van de oorlogsschadevergoeding
en door schuldaflossing.
Deze redenering vond instemming bij de CPN, maar kon bij de overige par
tijen in het parlement geen genade vinden. Representatief voor hun stand
punt was de opvatting van Lucas. In tegenstelling tot Hofstra achtte hij de
ondernemingsbelasting buitengewoon onrechtvaardig omdat een willekeu
rige groep burgers als belastingplichtigen werd aangewezen. De voorstanders
van de ondernemingsbelasting moesten niet de vraag stellen waarom door
de afschaffing van de ondernemingsbelasting aan een bepaalde groep van
personen een voordeel werd gegeven, maar zij dienden te beargumenteren
waarom deze belasting voor een bepaalde groep burgers moest worden ge
handhaafd. Lucas legde de vinger op de wond door Hofstra te herinneren
aan zijn artikel in Fiscale ervaringenA0 Volgens Lucas nam Hofstra in dat ar
tikel 'alle eventueel denkbare rechtvaardigheidsargumenten onder de
loupe, verwerpt ze alle en komt dan tot de conclusie, "dat in het tegenwoor
dige Nederlandse belastingstelsel voor de ondernemingsbelasting geen
plaats is." Ik meen dat het moeilijk duidelijker gezegd kan worden.'41 De
verdediging van Hofstra dat een ondernemingsbelasting in een ander belas
tingstelsel wel mogelijk was, wees Lucas af omdat het belastingstelsel als zo
danig niet ter discussie stond. Een tweede argument voor de afwijzende
houding van Lucas vormde het feit dat de ondernemingsbelasting degressief
werkte en aldus in strijd kwam met het draagkrachtbeginsel. Lucas betitelde
dit feit als 'een onverteerbaar brok onrecht'.42

39
40
41
42
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Ook van partijgenoot Lieftinck ondervond Hofstra geen steun. Lieftinck be
toogde dat het voorstel tot afschaffing van de ondernemingsbelasting en
verhoging van de vennootschapsbelasting weloverwogen was. Het vormde
een wezenlijk onderdeel van de economische en sociale politiek. Naast eco
nomische argumenten vielen immers gewichtige sociale gronden aan te
voeren, ontleend aan de maatschappelijke rechtvaardigheid, die pleitten
voor aanvaarding van dit wetsontwerp.
De stemming verliep zoals na de discussies te verwachten viel: het amendement-Hofstra werd met 55 tegen 28 stemmen (PvdA en CPN) verworpen.43
Nadat het amendement-Hofstra op artikel 1 (stuk no 20-11) was verworpen,
werd de discussie over artikel 1, waarin de afschaffing van de onderne
mingsbelasting was opgenomen, hervat. In zijn bijdrage aan de discussie
plaatste Hofstra de belastingverlaging voor de ondernemers in een breder
kader door de totale financieel-economische politiek van de regering in het
geding te brengen. Hij wilde op een paar punten nadere uitleg van Lieftinck
om zo te kunnen beoordelen of de PvdA haar stem aan het wetsontwerp
kon geven. Allereerst sprak hij al op voorhand het onaanvaardbaar uit over
de optie dat de afschaffing van de ondernemingsbelasting 'door de verbrui
kers, de werknemers, de arbeidersklasse (zou) moeten worden betaald.'44 Hij
ging nog verder door als voorwaarde voor steun aan het wetsontwerp te
stellen dat met de belastingverlaging voor de ondernemers de kous niet af
mocht zijn. Ook andere groepen in de samenleving die financieel in de knel
zaten, moesten geholpen worden. Hij diende een motie in waarin de rege
ring werd uitgenodigd een spoedige verhoging van de overheidspensioenen
te bevorderen. Voorts werd daarin gevraagd de nadelige gevolgen van de
prijsstijging met name als gevolg van de Korea-crisis, voor de minst draagkrachtigen te compenseren door voortzetting van de subsidies voor levens
middelen. In de derde plaats vroeg hij om een spoedige indiening van het
wetsontwerp tot verhoging van de kinderbijslag voor zelfstandigen.45
Hofstra verpakte zijn wensen in een motie van orde waarin de Kamer werd
gevraagd zich allereerst over de motie uit te spreken alvorens te stemmen
over artikel 1 van een wet op de ondernemingsbelasting. Met deze motie
bracht Hofstra kamervoorzitter Kortenhorst in een moeilijk parket. Kortenhorst constateerde: de '(...) samenkoppeling van een voorstel omtrent het
tijdstip, waarop over een bij de Kamer aanhangig wetsontwerp zal worden
beslist met een reeks desiderata, die slechts in zeer verwijderd verband staan
met het wetsontwerp zelf, is naar mijn oordeel volstrekt ongebruikelijk.’46
Een dergelijke koppeling was naar zijn opvatting zelfs onaanvaardbaar om
dat het de werkwijze van de Kamer aantastte. De Kamer was immers niet
43 Ibidem, p. 1756.
44 Ibidem, p. 1757.
45 H T K 1949-1950, Bijl. 1251, nr. 26, Motie van Orde van de heer Hofstra c.s. Het lag in de be
doeling de subsidiepolitiek op levensmiddelen op 1 juli 1950 te beëindigen.
46 Ibidem, p. 1829.
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meer vrij in haar beslissing een onderwerp op de agenda te plaatsen, c.q. in
behandeling te nemen.
Lieftinck verloste Kortenhorst uit dit dilemma door de Kamer enkele pri
meurs te geven waarmee de bezwaren van de PvdA ver gaand ondervangen
werden. Het wetsontwerp inzake de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen
was inmiddels bij de griffie van het parlement binnengekomen, terwijl het
wetsontwerp betreffende een toeslag op de overheidspensioenen zeer snel
zou worden ingediend. Het allerbelangrijkste was echter dat het in het voor
nemen van de regering lag om de subsidiepolitiek ook na 1 juli 1950 voort te
zetten. Ten aanzien van de motie-Hofstra verklaarde Lieftinck dan ook 'dat
de geest, die daaruit spreekt: zorg voor de positie der minst draagkrachtigen,
de volledige instemming der Regering heeft. De vraagstukken in zake de
Overheidspensioenen, in zake de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen en
met name ook het vraagstuk der subsidies zullen door de Regering in die
zelfde geest worden behandeld.'47 Hofstra toonde zich ingenomen met de
reactie van Lieftinck. Hij verklaarde 'dat deze uiteenzetting mij een grote
mate van bevrediging heeft gegeven.'48 Hij was derhalve bereid zijn motie
in te trekken.
Het wetsontwerp tot afschaffing van de ondernemingsbelasting en verho
ging van de vennootschapsbelasting verkreeg nu toch de steun van de
PvdA. Er vielen enkele pluspunten voor de PvdA te noteren die de doorslag
gaven. De PvdA was akkoord met de afschaffing van de grondslag bedrijfs
kapitaal, de afschaffing van de ondernemingsbelasting voor de middenstand
en een compenserende verhoging van de vennootschapsbelasting voor gro
te bedrijven, terwijl ten aanzien van het sociaal-economische beleid ver
gaand aan de wensen van de PvdA was tegemoet gekomen. Alleen de af
schaffing van de ondernemingsbelasting voor grote bedrijven bleef op be
zwaren van de PvdA stuiten. Het wetsontwerp werd uiteindelijk aangeno
men met 78 tegen 4 stemmen (CPN-leden).49

Belastingverlaging bij hoogconjunctuur?
De behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer vond plaats op 28
september 1950. De economische ontwikkeling stond toen sterk onder in
vloed van de Korea-crisis. Toenemende bestedingen, stijgende prijzen en
een groter betalingsbalanstekort waren de zichtbare gevolgen. Het econo
misch beeld was derhalve fundamenteel veranderd vergeleken met een jaar
eerder toen de memorie van toelichting op het wetsontwerp verscheen.
Voor J. van Santen (CPN) vormde dit veranderde economische beeld aanlei47 Ibidem, p. 1830.
48 Ibid em .
49 Ibidem, p. 1832.
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ding om in een motie van orde te vragen om het wetsontwerp in te trek
ken.50 Belangrijke beweegredenen voor de indiening van het wetsontwerp
zoals de in 1949 nog verwachte toenemende concurrentie op de binnen- en
buitenlandse markt, waren door de feitelijke politieke en economische ont
wikkeling immers achterhaald. Deze redenering werd niet gevolgd door de
overige fracties in de Eerste Kamer. Men was vrij algemeen van oordeel dat
voor dit wetsontwerp niet alleen economische argumenten waren aan te
voeren, maar vooral ook argumenten ontleend aan de maatschappelijke
rechtvaardigheid. Volgens J. van de Kieft (PvdA) was deze motie onprak
tisch omdat ook bij steun voor de motie over de merites van het wetsont
werp moest worden gesproken.51
In de Eerste Kamer was de opstelling van de fracties gelijk aan die van hun
geestverwanten in de Tweede Kamer. De CPN en de PvdA verklaarden zich
tegen de afschaffing van de ondernemingsbelasting op de grondslag van de
bedrijfsopbrengst. Van de Kieft zette de bezwaren nog eens op een rij. Hij
achtte een belastingverlaging bij een economische hoogconjunctuur onge
wenst. Als er toch belastingverlaging moest worden gegeven waren er ook
andere belastingen die op grond van billijkheid voor verlaging in aanmer
king kwamen. Hij noemde als voorbeeld de suikeraccijns en de zoutaccijns
die nog veel onbillijker waren. Voorts was hij niet overtuigd van de stimu
lerende werking op de investeringen. Volgens het industrialisatieschema
moest 4 miljard worden geïnvesteerd zodat een stimulans van 92 miljoen
niet veel zoden aan de dijk zou zetten. Vrij algemeen bestond in de Eerste
Kamer ongenoegen over de gevolgen voor de gemeenten. A.M.C.J. Steinkühler (KVP) veroordeelde de tamelijk onbevredigende uitlatingen dien
aangaande bij de mondelinge behandeling in de Tweede Kamer. Hij vroeg
'of nu niet eens ernst gemaakt moet worden met hetgeen in het Voorlopig
Verslag dezer Kamer terecht is genoemd "een redelijke ontvoogding van
het gemeentelijk financieel bestel in het nawijsbaar belang van de plaatselij
ke zelfstandigheid.'"52
De andere partijen behoudens PvdA en CPN, spraken hun vreugde uit over
de afschaffing van de ondernemingsbelasting. W. Rip (ARP) verwoordde
hun gevoelen 'dat niemand het voor die belasting kan opnemen, hoe moei
lijk onze positie, gezien onze Staatsfinanciën, ook is en hoezeer wij er voor
beducht moeten zijn, dat het tekort groter en groter wordt. Een onbillijke be
lasting als deze kan niet gehandhaafd blijven en het doet mij veel genoegen,
dat de Minister daarvan overtuigd is gebleken en daarvan heeft blijk gege
ven door afschaffing van deze belasting.'53

50
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H EK 1950-1951, p. 50.
Ibidem , p. 51.
Ibidem, p. 52.
Ibidem, p. 61.
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Lieftinck zag als eerste voordeel van de afschaffing dat het belastingstelsel
vereenvoudigd werd door het wegvallen van de gecompliceerde onderne
mingsbelasting. Aan de ondernemingsbelasting kleefden zeer ernstige be
zwaren, die afschaffing verantwoord maakten. Lieftinck maakte van zijn
hart geen moordkuil en onthulde dat handhaving van de ondernemingsbe
lasting na de bevrijding hem moeilijk was gevallen. 'Ik heb zelfs verdedigd
een uitbreiding door opheffing van de subjectieve vrijstellingen, met name
voor de landbouwondernemingen. Ik begrijp nog altijd niet, hoe mij dat is
gelu kt/54 De ondernemingsbelasting was onrechtvaardig omdat het een
dubbele inkomstenbelasting was die slechts aan bepaalde mensen werd op
gelegd. In de discussies in de Eerste Kamer had het accent volgens Lieftinck
teveel gelegen op het conjuncturele aspect van de belastingen. De noodzaak
tot industrialisatie, een omstandigheid van structurele aard, had een essen
tiële rol vervuld bij de besluitvorming. Dat betekende echter niet dat niet
ernstig overwogen werd het belastingbeleid bij te stellen waarbij nieuwe
verzwaringen niet werden uitgesloten. De compensatie voor het verlies aan
inkomen voor de gemeenten, rechtstreeks of via het Gemeentefonds, als
gevolg van de opheffing van de ondernemingsbelasting zou, aldus Lieftinck,
in goed overleg met het parlement worden geregeld. Het wetsontwerp ter
vervanging van de noodwet Gemeentefinanciën, zou spoedig bij het parle
ment worden ingediend.
Van de Kieft (PvdA) was door de argumentatie van Lieftinck niet overtuigd
en in tegenstelling tot zijn partijgenoten in de Tweede Kamer, stemde de
PvdA samen met de CPN tegen de afschaffing van de ondernemingsbelast
ing en verhoging van de vennootschapsbelasting. Met de stemmen van de
overige leden voor, werd het wetsontwerp toch met 22 tegen 9 stemmen
aanvaard.55

Slotbeschouwing

Het sociaal-economische beleid van het kabinet Drees-Van Schaik werd be
heerst door het industrialisatievraagstuk. Het structurele betalingsbalanstekort en de snelle bevolkingsgroei, samengaand met een verwachte toene
mende concurrentie op de binnenlandse en buitenlandse markt, dicteerden
de fiscale politiek van het kabinet. De belastingherziening 1949 en de afschaf
fing van de ondernemingsbelasting samen met de verhoging van de ven
nootschapsbelasting, hadden dan ook tot doel de investeringen te stimule
ren.

54 Ibidem, p. 65.
55 Ibidem , p. 67.
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De ondernemingsbelasting werd door de meerderheid van het parlement als
een onrechtvaardige heffing beschouwd. Ook Lieftinck was deze opvatting
toegedaan. Hij bekende dat de verdediging van het wetsontwerp tot uitbrei
ding van de werking der ondernemingsbelasting in 1947 hem destijds zeer
zwaar viel. Hij had de ondernemingsbelasting liever bestreden, maar de
budgettaire nood direct na de bevrijding maakte dit onmogelijk.
Hoogcarspel en Hofstra verdedigden gloedvol het bestaansrecht van de on
dernemingsbelasting. Hofstra was van mening dat onrechtvaardigheid een
relatief begrip was en in elke vorm van belastingheffing voorkwam. Hij be
treurde het dat niet het gehele complex van belastingwijzigingen integraal
werd behandeld, waardoor een betere afweging kon worden gemaakt. Hoe
wel Lieftinck de samenhang tussen de belastingontwerpen erkende, was hij
er als de kippen bij om de bal naar het parlement terug te spelen. Het par
lement had zelf de kans voorbij laten gaan om deze samenhang aan te bren
gen en de regering te vragen een principieel standpunt in te nemen met be
trekking tot het totaal van de voorgestelde maatregelen. Overigens had Hof
stra in 1946 in een artikel alle rechtvaardigheidsargumenten voor de onder
nemingsbelasting al verworpen, wat zijn opstelling niet erg geloofwaardig
maakte. Zijn verweer dat de ondernemingsbelasting wel paste in een ander
en meer socialistisch georiënteerd belastingstelsel, was niet overtuigend daar
het stelsel zelf niet ter discussie stond.56
Ook het tweede hoofdargument van Hofstra, namelijk dat het budgettaire
offer te groot was, klonk niet overtuigend. Door de aanvaarding van het af
schaffen van de ondernemingsbelasting op de grondslag voor bedrijfskapi
taal en de ruime vrijstelling die de middenstand in zijn voorstel genoot, be
droeg het financiële verschil met het kabinet slechts 27 miljoen, een luttel
bedrag in vergelijking met de vele honderden miljoenen aan extra belas
tinginkomsten voor de staat, waarvan ook Hofstra weet had.
De afvlakkende hoogconjunctuur in 1949 herstelde zich onder impuls van
de Korea-crisis. Dit herstel gaf Van de Kieft een nieuw strijdwapen tot verzet
in het debat in de Eerste Kamer, maar daar laveerde Lieftinck handig om
heen door te wijzen op de structurele effecten die met de afschaffing werden
beoogd.
Tegen de zin van de PvdA werd de ondernemingsbelasting in zijn geheel
afgeschaft. Hiermee verloor de PvdA een element voor het voeren van een
socialistische belastingpolitiek. Daar stond tegenover dat Hofstra er in slaag
de het debat te verbreden. Hij ontlokte de toezegging dat de minst draagkrachtigen méér zouden worden ontzien. Voorts kon de PvdA met een aan
tal belangrijke elementen van het wetsontwerp instemmen, namelijk de af
schaffing van de grondslag bedrijfskapitaal, de afschaffing van de onderne
mingsbelasting voor de middenstand en een compenserende verhoging van
de vennootschapsbelasting.
56

H.J. Hofstra, Socialistische belastingpolitiek

(Amsterdam 1946) p. 204-205.

125

PARLEMENT EN GELEIDE LOONVORMING; HET DEBAT ROND DE JOEKES-GULDEN

'Recognition of the need for a ivage policy is one
thing, discovery of the right policy is another.'

(Barbara Wooton, The social foundations
of wage policy (London 1955) p. 168)
P.G.T.W. van Griensven

Inleiding

Stelsels van loonvorming worden in de literatuur vaak getypeerd naar de
mate van overheidsinvloed op de vaststelling van lonen en andere arbeids
voorwaarden. Zo onderscheidt Reijnaerts op grond van dit criterium twee
extreme stelsels van loonvorming, met daartussen een 'grijs' overgangsge
bied dat hij in twee hoofdvarianten verdeelt.1
In het (extreme) model van volkomen vrije loonvorming ligt de bepaling
van de arbeidsovereenkomsten volledig in handen van werknemers en
werkgevers. De overheid heeft er geen bemoeienis mee. De inhoud van het
arbeidscontract is derhalve sterk afhankelijk van de machtspositie van
werknemers- en werkgeversorganisaties in de onderhandelingen, welke
mede afhangt van de economische positie van de desbetreffende onderne
ming of bedrijfstak. Dit model werd het dichtst benaderd in de periode voor
afgaand aan de Tweede Wereldoorlog. De overheid bezat toen uitsluitend
een indirecte invloed op de loonvorming en wel via de Wet op het alge
meen verbindend en onverbindend verklaren van CAO’s.2 Wel werd met
die wet duidelijk dat de overheid een eigen verantwoordelijkheid claimde
ten aanzien van de loonvorming.3
In de bezettingstijd werd het door Reijnaerts onderscheiden extreme model
van de volkomen geleide loonvorming in de praktijk toegepast. De vaststel
ling van de lonen geschiedde centraal zonder rechtstreekse bemoeienis van
werkgevers en werknemers. Tot 1 november 1942 was het loonbeleid in

1
2
3

W.H.J. Reijnaerts, Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk, deel 2 (Leiden en Antwerpen
1983) p. 50-53.
W. van Drimmel en N. van Hulst, Loonvorming en loonpolitiek in Nederland (Groningen
1981) p. 15.
Dat de overheid voor de Tweede Wereldoorlog in totaal slechts vier maal gebruik heeft
gemaakt van haar bevoegdheid een CAO algemeen verbindend te verklaren is tekenend
voor haar afzijdige houding op dit gebied. De onverbindend verklaring is in de praktijk
zelfs nooit toegepast. Zie voor een uitgebreide behandeling van deze wet: W.J.P.M. Fase,
Vijfendertig jaar loonbeleid in Nederland (Alphen aan den Rijn 1980) p. 26-39.

127

Het debat rond de Joekes-gulden

handen van een College van Rijksbemiddelaars (CvR), daarna werd de 'Ge
machtigde van de Arbeid' met de loonvaststelling belast.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het systeem van geleide loonvorming
gehanteerd. In deze variant oefent de overheid een preventief toezicht uit
op de loonvorming en bepaalt zij de randvoorwaarden voor het overleg
over de arbeidsvoorwaarden. De werkgevers en werknemers moesten bin
nen de door de overheid vastgestelde condities onderhandelen. Het systeem
van de geleide loonvorming was gebaseerd op het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen van 1945. Als tijdelijke noodmaatregel bedoeld, bleef
het besluit echter een lang leven beschoren. Pas in 1970 werd het BBA van
1945 vervangen door de Wet op de loonvorming, De Loonwet van 1970
markeerde de overgang van het stelsel van geleide loonvorming naar wat
door Reijnaerts wordt getypeerd als een fase van vrijere loonvorming.
'Weliswaar bedoelde de Wet op de loonvorming een verschuiving van de
verantwoordelijkheid naar die van de maatschappelijke organisaties te weeg
te brengen en werd de preventieve toetsing afgeschaft, uiteindelijk evenwel
hield de minister van Sociale Zaken de loontouwtjes in handen.'4
Een van de loonpolitieke maatregelen in de periode van geleide loonvor
ming was de zogenaamde 'Joekes-gulden'. Deze loonmaatregel was de eer
ste belangrijke loonpolitieke daad van de regering-Drees-Van Schaik (7 au
gustus 1948 - 24 januari 1951) en was gekoppeld aan een subsidievermindering van 330 miljoen op levensmiddelen en brandstoffen. In dit opstel
wordt nagegaan wat de houding was van de diverse politieke partijen ten
aanzien van het systeem van geleide loonvorming. Tevens zal aan de hand
van de begrotingsdebatten worden nagegaan, welke bemoeienis het par
lement had met het concrete beleid.

Loonbeleid kabinet-Schermerhorn-Drees
In de wetenschap dat na de bevrijding veel op losse schroeven zou komen te
staan en voor alles voorkomen moest worden dat er een chaotische toestand
ontstond, bereidde de regering in Londen verschillende noodbesluiten voor.
Op het gebied van de arbeidsverhoudingen werden regels vastgelegd in een
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA) dat terstond na de be
vrijding werd ingevoerd. Dit noodbesluit bleef tot 15 oktober 1945 van
kracht. Op grond van het BBA-1944 was het niet geoorloofd in de bestaande
lonen en andere arbeidsvoorwaarden veranderingen aan te brengen, tenzij
daarvoor toestemming was verleend door een Rijksbemiddelaar. Rekening
houdend met de gestegen kosten van levensonderhoud werd in het bevrij
de gebied beneden de grote rivieren door de Rijksbemiddelaar voor het
4
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Zuiden een loonsverhoging toegestaan met een maximum van 25% op basis
van het loon van 10 mei 1940. Nadat ook Nederland boven de rivieren
bevrijd was, werd deze 25% loonsverhoging ook daar van kracht. Kort daar
op werd de mogelijkheid geopend de lonen te verhogen tot, hetzij 125% van
de in mei 1940, hetzij 115% van de in oktober 1942 geldende lonen. In over
leg met de direct na de bevrijding opgerichte Stichting van de Arbeid werd
door de regering besloten tot deze keuze- mogelijkheid omdat in de periode
1940-1942 een verschuiving in de loonsverhoudingen was opgetreden.5
Deze procentuele loonsverhoging wordt algemeen aangemerkt als de eerste
loonronde. Al snel bleken deze maatregelen niet het gewenste effect te sor
teren. Een krachtige looncontrole op de door de regering uitgevaardigde
loon- en prijsvoorschriften ontbrak en er werden dan ook op grote schaal
'zwarte' lonen betaald. Van stabiliteit en een beheerste ontwikkeling van
het loon- en prijspeil was dus nog geen sprake. Uit onderzoek van de ar
beidsinspectie bleek dat op 1 juli 1945 de genoemde loongrenzen in bijna alle
bedrijfstakken waren overschreden. De richtlijn van 25% boven het loon
van 1940, zowel als de stijging van 15% ten opzichte van oktober 1942, bleek
dus geen reële grondslag voor het voeren van een verantwoorde loonpoli
tiek. Daarom werd gezocht naar een andere benadering. De Stichting van de
Arbeid speelde een hoofdrol. Uiteindelijk resulteerden de besprekingen
tussen regering, Stichting van de Arbeid en het College van Rijksbemidde
laars in de 'zogenaamde eerste richtlijn' voor de loonpolitiek van novem
ber 1945.6 Tijdens deze besprekingen werd een loonstelsel ontwikkeld met
een sociaal minimumloon als 'loonvloer'. Onder het sociale minimumloon
werd verstaan, dat loon dat voldoende was om het distributiepakket aan te
schaffen en waarmee de vaste lasten van een gezin met twee kinderen kon
den worden betaald.7
De lonen konden op basis van twee criteria worden gedifferentieerd. Ten
eerste werd onderscheid gemaakt tussen ongeschoolden, geoefende werkne
mers en geschoolden. Het weekloon van een geoefende werknemer lag 10%
boven het door de ongeschoolde ontvangen minimumloon. Het loon van
een geschoolde werknemer werd vastgesteld op 20% boven het minimum.8
De tweede differentiatie was het gevolg van een gemeenteklassenindeling.
Hierdoor werd rekening gehouden met bestaande verschillen tussen de kos
ten van levensonderhoud in steden en op het platteland.

5

6
7
8

Als voorbeeld kunnen de Iandarbeiderslonen worden genomen. In de periode mei 1940 - ok
tober 1942 waren deze lonen met ca. 22% verhoogd. De loonsverhoging van 25% t.o.v. mei
1940 zou dus in feite slechts 3% bedragen. In andere gevallen kon deze situatie juist omge
keerd zijn, vandaar dat er een keuze mogelijkheid werd opengelaten.
P.S. Pels, De ontwikkeling van de loonvorming (2e druk; Alphen aan den Rijn 1952) p. 31.
Ibidem , p. 21.
Deze verschillen waren blijkens het CPB in 1940 als volgt: 10% tussen ongeschoolde en
geoefende, 20% tussen ongeschoolde en geschoolde. Er was dus sprake van een zekere nivel
lering.
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Uiteindelijk gaf de regering als richtlijn dat in grote steden een loonsverho
ging werd toegestaan van 35 k 42% boven het peil van 1940, na voorafgaan
de goedkeuring door het College van Rijksbemiddelaars.9

Herziening Buitengewoon

Besluit Arbeidsverhoudingen

Met ingang van 15 oktober 1945 trad een nieuw Buitengewoon Besluit Ar
beidsverhoudingen in werking. De nieuwe regeling was aanzienlijk uitgebreider dan het Londense besluit uit 1944. De bevoegdheden van het College
van Rijksbemiddelaars werden nauwkeuriger omschreven en aanmerkelijk
uitgebreid. Met het BBA-1945 kreeg de overheid een ver gaande rechtstreek
se invloed op de loonvorming. In plaats van de vroegere, op regionale
grondslag gebaseerde, Rijksbemiddelaars trad nu een landelijk College van
Rijksbemiddelaars op met een taakverdeling naar de verschillende bedrijfs
takken. De leden van dit College werden door de minister van Sociale
Zaken benoemd, geschorst en ontslagen. Het College was onafhankelijk,
echter met dien verstande dat het zich diende te houden aan de algemene
richtlijnen van de minister van Sociale Zaken. In deze richtlijnen werd het
loonbeleid van de regering neergelegd.
Het BBA-1945 verschafte het College een vijftal bevoegdheden waarmee het
de gehele loonvorming onder controle kreeg. Allereerst kon het College lo
nen en andere arbeidsvoorwaarden bindend vaststellen. Vervolgens moes
ten de CAO's, door de werkgevers- en werknemersorganisaties afgesloten,
ter goedkeuring aan het College worden voorgelegd. Bovendien had het
College de bevoegdheid om deze CAO's verbindend of onverbindend te ver
klaren. Deze bevoegdheid was dus van de minister van Sociale Zaken over
gegaan op het College. Het College kon ook richtlijnen uitvaardigen inzake
loon- en andere arbeidsvoorwaarden. Tenslotte kreeg het College van Rijks
bemiddelaars op grond van het BBA-1945 het recht om dispensatie te ver
lenen van de geldende loonvoorschriften.
Kortom, het College had met het BBA-1945 ver gaande bevoegdheden
gekregen.10 Het was de werkgevers verboden, op straffe van een sanctie, om
lonen en andere arbeidsvoorwaarden overeen te komen die in strijd waren
9

Bij het verlenen van deze goedkeuring moest het College zich richten naar de volgende
gemiddelde weekinkomens in de grote steden (tussen haakjes de cijfers voor het platte
land): Geschoolde arbeiders ƒ42,— (ƒ38,—), geoefende arbeiders ƒ38,50 (ƒ34,50), onge
schoolde arbeiders ƒ35,— (ƒ31,—). Er kon bovendien rekening worden gehouden met even
tuele bijzondere omstandigheden en historisch gegroeide verhoudingen in de betrokken
bedrijfstakken.
10 Het BBA-1945 was niet van toepassing op ambtenaren, onderwijspersoneel, huishoudelik
personeel, bekleders van het geestelijk ambt en in de praktijk ook niet op leidinggevend
personeel. Vgl. J.P. Windmuller, Arbeidsverhoudingen in Nederland, deel 2 (Utrecht en
Antwerpen 1970) p. 124; N. van Hulst, De effectiviteit van de geleide loonpolitiek in the
orie en praktijk (Arnhem 1984) p. 198.
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met hetgeen door het College was bepaald. Dit alles binnen de door de rege
ring aangegeven kaders van het algemeen regeringsbeleid.
In het BBA-1945 werd tevens vastgelegd dat het College verplicht was bij
beslissingen 'die van meer algemene betekenis waren’ het advies van de
Stichting van de Arbeid in te winnen. In dit overlegorgaan waren alle er
kende werknemerscentrales en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd.
De Stichting diende als spreekbuis van het bedrijfsleven voor de regering.
De Stichting was met dit nieuwe BBA niet geheel tevreden. Volgens de
Stichting was te weinig ruimte gelaten voor de zelfwerkzaamheid van de
organisaties van werkgevers en werknemers en werd een te geringe rol toe
bedeeld aan de organisaties bij de uitvoering van het loonbeleid.11 Zoals bij
noodwetgeving steeds geschiedde, werd een definitieve regeling van deze
materie in het vooruitzicht gesteld. In de kwestie van de loonvorming zou,
zodra een regeling van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie tot stand
zou zijn gekomen, de in het BBA-1945 geregelde bevoegdheden van de cen
trale overheid overgaan op de bedrijfsorganen.12 Desalniettemin bleef het
BBA-1945 van kracht tot de invoering van de Wet op de loonvorming in
1970.13 'Ieder jaar dat voorbijging, werd de wettigheid van het systeem van
beheersende maatregelen die in het BBA als tijdelijke noodzakelijke rege
ling waren opgenomen, hechter gevestigd.’14

Loonbeleid kabinet-Beel
In de eerste naoorlogse jaren gold de stijging van de kosten van levenson
derhoud als richtsnoer voor de aanpassing van de lonen. Met de koppeling
van de lonen aan de kosten van levensonderhoud, was het behoefte-element de bepalende factor in de loonhoogte. Het prestatie-element was, al
thans voorlopig, wat naar de achtergrond verdwenen. Een beheerste loonpo
litiek was alleen mogelijk als ook de prijzen werden beheerst. De regeringSchermerhorn-Drees probeerde de prijzen in de hand te houden door mid
del van subsidiëring van de eerste levensbehoeften, een huurstop en directe
prijsbeheersing. Voor een open economie als de Nederlandse is prijsbeheersing echter een moeilijke opgave. Het binnenlandse prijsniveau wordt
namelijk voor een belangrijk gedeelte bepaald door de importprijzen van
goederen. Halverwege het jaar 1946 bleek dat, ondanks de pogingen een
evenwicht te handhaven tussen lonen en prijzen, de loonontwikkeling bij

11

Sociale Voorlichting. Maandblad uitgegeven door de Stichting van de Arbeid, 1 (19451946) nr. 5, p. 7.
12 F.J.F.M. Duynstee en }. Bosmans, Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, deel
I, H et Kabinet-Schermerhorn-Drees (Assen en Amsterdam 1977) p. 414.
13 In 1963 onderging het BBA uit 1945 enkele wijzigingen.
14 Windmuller, Arbeidsverhoudingen, deel 2, p. 12.
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de prijsstijging was achtergebleven. De toenemende spanning tussen lonen
en prijzen noodzaakte tot het nemen van maatregelen. Na rijp beraad in de
Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) besloot het kabinet-Beel
tot het instellen van een zogenaamde loon- en prijsstop.10 Deze werd bekend
gemaakt in een radiorede van minister-president Beel op 4 oktober 1946.
Het kabinet besloot geen verdere verhoging van de loonnormen meer toe te
staan. Werknemers van wie het loon nog niet was aangepast aan eerdere
richtlijnen kregen alsnog een loonsverhoging. Bovendien werden ook loon
stijgingen gesanctioneerd die voortvloeiden uit de toepassing van verant
woorde prestatiebeloningssystemen. Op deze wijze werd het prestatie-element in de loonvorming verder uitgebouwd.
Bij de vaststelling van de lonen bleef de regering uitgaan van een sociaal
minimum. Het behoefte-criterium bleef derhalve bepalend voor de loonhoogte. Het behoefte-element werd nog versterkt doordat de regering de
kinderbijslag hanteerde als instrument om de spanning tussen lonen en
prijzen voor werknemers met kinderen te verminderen. Al in 1945 had de
Regering de kinderbijslag verhoogd bij wijze van compensatie voor de
gestegen prijzen. Ook in het kader van de loonstop werd de kinderbijslag,
nu door uitbreiding van de kinderbijslag tot het eerste en tweede kind, ge
bruikt om de druk op de lonen te verminderen.16
Naast de invoering van de loonstop en de uitbreiding van de kinderbijslag
werden bepaalde subsidies verlaagd. Een verwachte daling van de wereld
marktprijzen, die een gunstige invloed zou hebben op het binnenlandse
prijsniveau en waarop de regering met de subsidieverlaging anticipeerde,
bleef echter uit. De prijzen voor grondstoffen vertoonden juist een stijgende
tendens. Ook de beheersing van de prijzen in het binnenland bleek niet vol
doende rigoreus. De spanning tussen de gefixeerde lonen en de langzaam
maar zeker oplopende prijzen werd daardoor wederom vergroot. Een reactie
van de regering kon niet uitblijven.
Vanaf juli 1947 werd jaarlijks een gratificatie-uitkering van 2% van het jaar
loon toegekend. Deze extra-uitkering mocht niet worden doorberekend in
de prijzen en kwam dus ten laste van de winst.17 In november 1947 volgde
de zogenaamde 'stille loonronde’. Hierin werd het beloningsstelsel herzien.
Een noodzakelijk geworden loonsverhoging in de metaalsector vormde de
aanleiding voor deze correctie. Uiteindelijk resulteerde de nieuwe richtlijn
15 Voor besprekingen in REA, zie M.D. Bogaarts, Parlementaire geschiedenis van Nederland
na 2945, deel II, D e periode van het kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band B, ('sGravenhage 1989) p. 1452.
16 Bogaarts noemt deze uitbreiding de eerste voorwaarde voor de loon- en prijsstop. Drees zag
kinderbijslag in beginsel als onderdeel van het loonbeleid. (Bogaarts, Kabinet-Beel, Band
B, p. 1458) Binnen katholieke kring werd de kinderbijslag vooral gezien als middel tot het
voeren van de gezinspolitiek.
17 In 1953 werd bepaald dat de gratificatie, behoudens wijziging of intrekking, ook voor vol
gende jaren zou gelden en kwam de voorwaarde van niet doorberekenen in de prijzen te
vervallen.
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in een gemiddelde loonstijging van 6% van het gemiddelde uurloon.18 De
richtlijnen uit 1947 werden, anders dan in 1945, niet gepubliceerd zodat het
nieuwe schema, waaraan de loonvoorstellen uit het bedrijfsleven werden
getoetst, als het ware geruisloos zijn intrede deed. Er kon dan ook van een
stille (tweede) loonronde gesproken worden.

Loonpolitiek kabinet-Drees-Van Schaik
Politieke partijen en hun opvattingen over loonpolitiek

De Katholieke Volkspartij was na de verkiezingen in 1948 met 32 leden de
grootste partij in de Tweede Kamer. In haar urgentieprogram stelde de KVP
dat de overheid, als basis voor het sociaal-economisch en financieel beleid,
moest streven naar een beteugeling van de inflatie. Daartoe moest de over
heid een constructieve prijs- en loonpolitiek voeren die zowel het belang
van de consument als dat van de producent behartigde. De loonpolitiek had
tot doel 'het tot standbrengen van juiste onderlinge verhoudingen in de
loonen, met name tusschen de loonen van de landarbeiders en andere ge
lijksoortige groepen van arbeiders, alsmede tusschen de loonen ten plattelande en in de steden.'19
Hieruit blijkt dat de KVP aan de overheid vooral een actieve rol toebedeelde
ten aanzien van zowel de prijs- als de loonpolitiek. Wanneer de omstandig
heden dit toelieten, zou de overheidsbemoeienis aan het publiekrechtelijk
georganiseerd bedrijfsleven gedelegeerd moeten worden. Hiermee werd der
halve gepleit voor een geleidelijke overgang van een geleide loonpolitiek
naar een stelsel van loonvorming waarin de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie een belangrijke rol moest vervullen.20
De KVP hamerde krachtig op het thema van de gezinspolitiek, In haar op
vatting diende hiermee ook in het loonbeleid rekening te worden ge
houden. Naast de waarborg van een redelijk bestaan voor alle arbeiders en
hun gezinnen dienden met name loonminima te worden vastgesteld, die
aangepast moesten worden aan de behoefte van grote gezinnen met niet
verdienende kinderen. Wel werd opgemerkt dat het prestatiebeginsel in het
loon tot uitdrukking moest komen. In het verkiezingsmanifest van 1948
werd de gedachtengang van de KVP inzake de loonpolitiek in een zin ver
woord. Door aan te dringen op een evenwicht in het loon- en prijspeil werd
18
19
20

Vgl. Th.B.C. Mulder, Loonvorming in overleg: gedragingen van het georganiseerde be
drijfsleven in Nederland na de Tweede Oorlog (Assen 1956) p. 35.
Parlement en Kiezer, 33(1949-1950) p. 114-115.
De Wet PBO zal in 1950 tot stand komen. Windmuller merkt hierover op: 'Men is het er
vrijwel algemeen over eens dat de PBO een droeve mislukking is geworden, gemeten naar
de verwachtingen en beloften van hen die haar bepleitten.'(Windmuller, Arbeidsverhou
dingen, deel 2, p. 26)
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de tot dan toe gehanteerde beleidslijn, namelijk koppeling van de lonen aan
de kosten van levensonderhoud, onderschreven.
De Partij van de Arbeid kwam in grootte als tweede partij uit de verkiezin
gen met 27 zetels. Een van de kernpunten uit het verkiezingsprogramma
1948 was een krachtige en planmatige welvaartspolitiek. Kernwoorden uit
het economisch program van deze partij waren een planmatige industriali
satie, socialisatie en toezicht van overheidswege op de investeringen. De
PvdA koos met andere woorden voor een actieve planeconomie en boven
dien voor het voeren van een conjunctuurpolitiek die de werkloosheid be
streed en de koopkracht op peil hield. Ook op loonpolitiek gebied moest de
overheid een actieve rol vervullen waarbij wel werd aangetekend dat werk
nemersorganisaties bij de looncontrole moesten worden ingeschakeld. Te
vergeefs zoekt men in het program een zinsnede die benadrukte dat de
bemoeienis van de overheid met de loonvorming slechts een tijdelijk
karakter behoorde te hebben en een gevolg was van de buitengewone econo
mische omstandigheden waarin het land enkele jaren na de oorlog nog ver
keerde. Deze voorwaarde stelde de PvdA wel met betrekking tot de door de
overheid verstrekte subsidies op onder meer levensmiddelen. De PvdA kon
op grond van haar verkiezingsprogramma van 1948 derhalve gezien wor
den als een warm voorstander van een geleide loonpolitiek, geflankeerd
door een controle op de prijzen en een (tijdelijk) subsidiestelsel.
De Anti-Revolutionaire Partij had na de verkiezingen dertien plaatsen in de
Tweede Kamer en was daarmee de grootste 'oppositiepartij'.21 In haar verkiezingsprogram repte de ARP niet over de grondslag van de te voeren
loonpolitiek. Wel werd gepleit voor een gelijkstelling van de landbouwlonen aan het loonpeil voor gelijkwaardige industrie-arbeid. Uit de beschou
wing van deze partij inzake de verhouding staat en maatschappij viel echter
wel de conclusie te trekken dat de ARP in staatsalmacht en staatssocialisme
de gevaarlijkste bedreigingen van die tijd zag. De overheid had als taak alge
mene voorwaarden te scheppen voor de maatschappelijke ontwikkeling en
welvaart, waaruit volgde dat zij slechts een geringe rol moest vervullen in
het economische leven. De ARP wees immers resoluut socialisatie als stelsel
of als ideaal af evenals een door de overheid geleide economie. Ze was, zo
kan hieruit worden geconcludeerd, over het algemeen wars van een grote
overheidsinvloed en derhalve geen voorstander van een geleide (loon)politiek. Wel had de overheid tot taak 'in een tijd van schaarste en armoede
diep in het maatschappelijke en economische leven ingrijpende voorzie
ningen tot stand te brengen, opdat zo rechtvaardig mogelijke distributie van
de beschikbare goederen verzekerd zij (...).'22

21

22
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In de kabinetsperiode Drees-Van Schaik kan formeel niet worden gesproken van opposi
tiepartijen c.q. regeringspartijen aangezien het kabinet zichzelf betitelde als een extra
parlementair of programkabinet.
Parlement en Kiezer , 33 (1949-1950) p. 79.
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De Christelijk Historische Unie was met negen zetels de vierde partij. In het
Economisch Program van 1950 gaf de CHU haar visie op de grondslag van
de economische en financiële politiek. Volgens dit program had de overheid
tot taak 'te waken voor het algemeen belang en op haar rust derhalve de
plicht zo nodig op lonen en prijzen invloed uit te oefenen. In tijden van
bijzondere schaarste kunnen aan haar verdergaande rechtstreekse bevoegd
heden worden toegekend. Voor zover de Overheid zich bezig houdt met de
vaststelling van het loon- en prijspeil, bediene zij zich van de uit het be
drijfsleven opgekomen organisaties en houde zij rekening met de belangen
van consumenten, producenten en distribuerenden.'23 Ook bij de CHU leef
de de wens de lonen in land- en tuinbouwbedrijf gelijk te stellen aan de lo
nen in de industrie. Op grond van dit program mag dus geconcludeerd wor
den dat in deze visie doelbewuste leiding van de overheid op het gebied van
lonen (en prijzen) geboden kon zijn op grond van de criteria als het alge
meen belang en tijden van bijzondere schaarste. In haar urgentieprogram
van 1946 had de CHU die criteria nader omschreven. 'Doelbewuste leiding
van Overheidswege van het economisch leven alleen zoo lang dit noodig is
in verband met:
a)
de behoeften van het eigen volk
b)
de export- en import mogelijkheden
c)
de verzekering van arbeidsaangelegenheden
d) de voorkoming van werkloosheid.'24
Acht zetels in de Tweede Kamer werden bezet door leden van de Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie. Zij was hiermee de kleinste 'regeringspartij'.
De opvatting van de VVD ten aanzien van de loonpolitiek moge na het
volgende citaat uit haar werkprogram, dat was gebaseerd op het beginselpro
gramma, duidelijk zijn. 'Erkennende dat in de na-oorlogse periode beper
kende bepalingen op het gebied van de loonvorming onvermijdelijk waren,
dient naar opheffing daarvan te worden gestreefd. In een vrije loonvorming
wordt de natuurlijke weg gezien tot ontplooiing en vernieuwing van het be
drijfsleven, ten bate van de daarin werkenden en ter verhoging van de
volkswelvaart.'25
Evenals de VVD kon de Communistische Partij van Nederland aanspraak
maken op acht zetels in de Tweede Kamer. Noch in de beginselverklaring
van de CPN, noch in haar verkiezingsprogramma van 1948 stond met
zoveel woorden in welke vorm volgens de CPN de loonpolitiek moest wor
den gegoten. Uit haar maatschappijopvatting en uit haar denkbeelden om
trent de gewenste economische orde was echter een voorkeur voor een
geleide loonpolitiek af te leiden. De CPN wilde volgens haar beginselverkla
ring 'dat de welvaart planmatig wordt georganiseerd, dat de planmatig
23
24
25

Parlement en Kiezer, 34 (1950-1951) p. 92.
Ibidem , p. 91.
Parlement en Kiezer, 35 (1951-1952) p. 177.
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geleide productie is gericht op de bevrediging van de behoeften der Neder
landers en op de voortdurende verhoging van hun levenspeil.’26 In deze
zienswijze past geen systeem van vrije loonvorming, te meer daar volgens
de CPN gold dat, zolang 'de heerschappij van het grootkapitaal blijft bestaan,
(...) er geen blijvende verbetering voor het werkende volk mogelijk zal zijn.'
Voor wat betreft de twee kleinste partijen, de Staatkundig Gereformeerde
Partij (twee zetels) en Katholieke Nationale Partij (een zetel) kan worden
opgemerkt dat in hun programma's slechts vermeld werd dat zij de belan
gen van de burgers het best gediend zagen door een stelsel van een zo groot
mogelijke vrijheid van het particulier initiatief. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat beide partijen ten principale het systeem van vrije loonvorming
voorstonden.

Regeringsverklaring en troonrede

In 1948 kwam het einde van de schaarste-economie in zicht. De periode van
herstel van de oorlogsschade ging langzaam maar zeker over in een periode
van wederopbouw.27 Zo meldde de regeringsverklaring dat de totale (bruto)
produktie in 1948 voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoor
log gestegen was tot boven de omvang van voor de oorlog, dat de goederenvoorziening sinds de oorlog voortdurend was verruimd en dat aan de intering op het nationaal vermogen een einde was gekomen.28
Toch was de economische toestand nog zorgelijk. Het bestaande welvaarts
peil werd voor een belangrijk gedeelte gedragen door de Marshall-hulp.
Bovendien was er sprake van een nijpend tekort op de betalingsbalans. Een
krachtige industrialisatie werd dringend noodzakelijk geacht zowel uit een
oogpunt van exportbevordering als ter creatie van voldoende werkgelegen
heid voor de snel groeiende bevolking. In het besef dat nog een lange weg
begaan moest worden, stond de regering uiteindelijk een terugkeer naar
normale verhoudingen voor ogen. In de troonrede van 1948 werd dit als
volgt verwoord: 'Op het gebied van productie en consumptie zal al het mo
gelijke worden gedaan om meer normale verhoudingen te herstellen, een
en ander naarmate de deviezenpositie zulks toelaat. Afneming van de
schaarste zal het mogelijk maken de overheidsbemoeiing met het bedrijfs
leven te verminderen.'29 Deze terugkeer naar normale verhoudingen zou
moeten leiden tot de liquidatie van het distributiestelsel (voor zover de

25 Ibidem, p. 103.
27 Vgl. J.T.J.M. Van der Linden, Economische ontwikkeling en de rol van de overheid. Neder
land 1945-1955 (Amsterdam 1985) p. 66-67; Mulder, Loonvorming in overleg, p. 35.
28 H T K 1948, p. 24.
29 E. van Raalte, Troonredes, openingsredes, inhuldigingsredes, 1814-1963 ('s-Gravenhage
1964) p. 285.
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goederenvoorziening dit toeliet) en tot een geleidelijke vermindering van
subsidies.
De regering had verschillende redenen om de subsidies in belangrijke mate
te verminderen. Sedert de bevrijding was voor ongeveer 2,5 miljard aan
subsidies uit de schatkist gefinancierd. Voor 1948 was het bedrag geraamd op
650 miljoen. De subsidies konden niet alleen uit belastingopbrengsten wor
den gefinancieerd. Er moest voor worden geleend. De regering vond dat zij
hiermee niet kon doorgaan. Ook in belastingverhoging zag zij geen bruik
baar alternatief. Op grond van het streven naar een economische unie met
België en Luxemburg, was het tevens noodzakelijk dat de kunstmatige ele
menten uit het Nederlandse prijspeil werden verwijderd. Bovendien kon
men pas tot vrijlating van sommige gerantsoeneerde artikelen overgaan als
de subsidies op deze goederen waren afgeschaft.
Een belangrijke consequentie van de vermindering of beëindiging van de
subsidies op de eerste levensbehoefte was dat hierdoor de kosten van le
vensonderhoud zouden gaan stijgen. De voorgenomen verlaging van de
subsidies had dus directe gevolgen voor de koopkracht van de bevolking,
die enkel op peil gehouden kon worden door loonpolitieke maatregelen. In
de troonrede werden deze toegezegd. Bij de te volgen loon- en prijspolitiek
zou de instandhouding van sociaal rechtvaardige en economisch verant
woorde loon- en prijsnormen blijvend worden bevorderd.30
Behalve de geleidelijke afschaffing van rantsoenering en distributie en de
verlaging van de subsidieuitgaven lagen nog heel wat veranderingen in het
verschiet. Een spoedige oplossing van het probleem van de gefixeerde huren
was toegezegd. Het lag in de bedoeling van de regering om in de toekomst de
subsidies op brandstoffen en eerste levensbehoeften verder te verlagen en zo
mogelijk af te schaffen. De regering had zich verder voorgesteld om de voor
zieningen op voedselgebied te verruimen. Bovendien had zij in de miljoe
nennota nadrukkelijk gesteld dat het kostenpeil aan het internationale prijs
peil moest worden aangepast. Dit zou een aanzienlijke aanpassing vergen,
aangezien bijvoorbeeld in België het loon- en prijspeil twintig procent hoger
lag dan in Nederland.
Bij de algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer constateerde J. Andriessen (KVP) dat de regering, voor zover het de economische politiek be
trof, een andere koers wilde gaan varen. Andriessen sprak van een koers
wijziging op drie punten. Ten eerste signaleerde hij een beperking van de
overheidsbemoeiingen op economisch gebied. Verder werd de rantsoene
ring en de distributie in versneld tempo afgebouwd. Ten derde stelde An
driessen vast dat de regering de prijsregelingen meer en meer los wenste te
laten. Deze koerswijziging werd door Andriessen als principieel juist aange
merkt. Het streven naar een sluitende begroting dwong de regering deze
koers te gaan varen. Ook de Benelux-overeenkomst maakte de koerswijzi30
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ging noodzakelijk. Andriessen meende dan ook te kunnen constateren dat
er heel wat werd 'losgewrikt van het tot nu toe door ons bewoonde huis van
de geleide, de gecontroleerde (...) economie.'31 Toch was Andriessen nog niet
geheel tevreden. Hij was er van overtuigd dat de regeringspolitiek door
velen als 'half werk' zou worden aangevoeld.'32 Of de in het vooruitzicht
gestelde loon- en prijspolitiek nog wel te combineren viel met de door hem
gesignaleerde koerswijziging waagde Andriessen te betwijfelen. De partij
voorzitter van de KVP pleitte voor een consequente, radicale toepassing van
de gewijzigde politiek 'omdat wij dan in meerdere mate de mist, waarin
onze volkshuishouding en ons economisch leven op belangrijke punten
verkeren, kunnen doen op trekken en daardoor een helderder kijk op ver
schillende zaken (...) kunnen krijgen.'33
Minister-president Drees besteedde in zijn repliek uitgebreid aandacht aan
de opmerkingen van Andriessen. Volgens hem was er geen sprake van een
echte koerswijziging. Ook vroeger was altijd de gedachte geweest dat men tot
opheffing van rantsoeneringen moest overgaan zodra de gelegenheid zich
voordeed en dat op zich zelf de fixatie van rijkswege op alle mogelijke
economische en sociale verhoudingen ernstige bezwaren had. Ook het
streven naar subsidieverlaging stond vroeger al op het program. Op grond
van de vergrote produktie en de Marshall-hulp meende de regering echter
niet langer meer te kunnen wachten met het wegnemen van de noodmaat
regelen. Dat de verwachte prijsdaling op de wereldmarkt was uitgebleven
mocht hiervoor niet langer een belemmering vormen.
Drees merkte over de loon- en prijspolitiek op, dat het zeker niet de bedoe
ling was om deze onbeheerst te laten. 'In deze politiek ligt niet de gedachte
opgesloten, dat wij onder de gegeven omstandigheden, waarin Nederland
verkeert, zouden kunnen komen tot een opheffing van de controle op de
prijzen en van een zekere beheersing van de lonen en dus dat gehele beleid,
dat in Nederland een zeker evenwicht heeft helpen tot stand brengen,
zouden kunnen loslaten.'34
H.J. Hofstra (PvdA) was het hier volledig mee eens. Van het omgooien van
het roer op het gebied van de lonen en prijzen mocht volgens hem geen
sprake zijn. 'Het is, dankzij de sinds de bevrijding gevolgde loon- en prijspo
litiek, waarvan de subsidies op eerste levensbehoefte een integrerend be
standdeel vormen, dat het economisch leven in Nederland zich zo verras
send snel heeft hersteld, dat onze nationale industrieën kunnen concurre
ren op de wereldmarkten en dat hier te lande een sociale rust heerst, die het
gehele buitenland ons benijdt, een sociale rust, die niet slechts een verheu
gend verschijnsel is op zich zelf, doch die haar innerlijke waarde ontleent

31 H T K 1948-1949, p. 239.
32 Ib id em .
33 Ib id em .
34 Ibidem, p. 249.
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aan het feit, dat zij berust op het ernstige streven van dit en van de beide
vorige kabinetten naar een zo groot mogelijke sociale rechtvaardigheid en
naar, wat met een bekend geworden woord is genoemd, een "eerlijke verde
ling van de armoede.'"35 De gevolgde loon- en prijspolitiek berustte aldus
Hofstra in de eerste plaats op sociale overwegingen en deze sociale overwe
gingen bleven gelden ook al zou de economische toestand verbeteren. Dat
de vermindering van de subsidies financieel noodzakelijk was, erkende
Hofstra. Het beginsel van de loon- en prijspolitiek, de eerlijke verdeling van
de nationale armoede, moest echter worden gehandhaafd. Concreet beteken
de dit dat elke prijsverhoging indien enigszins mogelijk gecompenseerd
moest worden door een evenredige loonsverhoging, zodat het reële loon
van de werknemers gelijk bleef.
P.J. Oud herhaalde tijdens de algemene beraadslagingen nog eens het stand
punt ten aanzien van lonen en prijzen zoals dit ook in het verkiezingspro
gramma van de VVD was verwoord. 'Zowel de politiek van subsidiëring op
de levensmiddelen als die van het bepalen van de lonen en prijzen bij
Overheidsbesluit, is in haar wezen ongezond,' aldus Oud.36 Dit verleidde
Drees tot de opmerking dat er geen twijfel mogelijk was dat ook de geest
verwanten van Oud accepteerden, dat bij een dreiging van sterk dalende
landbouwprijzen, het prijsmechanisme niet alleen als regulator gold, maar
dat ook de overheid moest ingrijpen.37 Drees zinspeelde hiermee op de rol
van Oud in het de kabinet-Colijn, dat de crisis van de dertig jaren had be
streden door onder andere in te grijpen in de prijsvorming van landbouwprodukten. De om vang en de doelstelling van de huidige overheidsbemoei
ing met lonen en prijzen had volgens Drees uiteraard een tijdelijk karakter.
Het was de kunst om een juist evenwicht te vinden tussen een te grote ver
starring enerzijds en een te grote vrijheid anderzijds.

Het loonbeleid in de Eerste Kamer
Ook gedurende de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer werd uitge
breid stilgestaan bij de kwestie van de lonen en de prijzen. A. C. de Bruyn,
KVP-senator en tevens voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging,
erkende dat de naoorlogse omstandigheden, de nationale armoede en het
gemis aan 'passende en parate' particuliere organen, noopten tot dwingend
ingrijpen van de overheid in de lonen en prijzen. Er bestond echter volgens
De Bruyn binnen de KVP geen verschil van mening over het principe dat
aan het 'staatsloondwangsysteem' zo spoedig mogelijk een einde moest
worden gemaakt en wel op het moment dat ondernemers en arbeiders in
35
36
37

Ibidem, p. 187.
Ibidem, p. 176.
Ibidem, p. 210.
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een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan verenigd waren. Evenals De Bruyn
pleitten J. Schipper (ARP), G. Vixseboxse (CHU) en N. Molenaar (VVD) er
voor om de beslissingen op het gebied van de lonen zo spoedig mogelijk
over te dragen aan organen uit het bedrijfsleven. Dacht De Bruyn hierbij
voornamelijk aan het instituut PBO, Schipper en Molenaar zagen een grote
re rol weggelegd voor de Stichting van de Arbeid dan zij tot dan toe vervuld
had. Zo stelde Molenaar dat in de definitieve versie van het wetsontwerp
inzake de PBO aan de Stichting van de Arbeid een positieve taak kon en
moest worden toegekend. Hij meende dat de Stichting van de Arbeid in de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie erkend kon worden als zijnde het
richtinggevend orgaan voor de loonvaststelling. Dit behoefde niet uit te
sluiten dat de supervisie over het geheel berustte bij de overheid, aldus
Molenaar. De VVD-senator merkte tevens op dat, indien de loonregeling in
eerste instantie een zaak van het georganiseerde bedrijfsleven was, ook de
discussie in het parlement over de loonpolitiek minder omvangrijk kon
worden. Volgens Schipper, secretaris van het CNV, waren er nog andere
voordelen verbonden aan het belasten van de Stichting met de regeling van
de lonen. De beslissingen zouden sneller tot stand komen zodat de arbeid
van het CvR kon worden beperkt en het zelfs mogelijk werd het binnen de
vakbeweging bepaald niet geliefde CvR op te heffen. Tot slot zou de verant
woordelijkheid van het bedrijfsleven versterkt worden, wat zowel in het be
lang van het bedrijfsleven als van het gehele volk zou zijn. De voorkeur
van beide partijen voor de Stichting van de Arbeid had alles te maken met
hun afkeer van de PBO-plannen.
Het standpunt van KVP, ARP, CHU en VVD om de loonvaststelling zo snel
mogelijk te delegeren week af van de opvatting van de PvdA. Blijkens het
voorlopig verslag stond het voor de PvdA vast dat de politiek van loonbeheersing door de overheid ook voor de eerstvolgende jaren onvermijdelijk
was. Dit zou ook het geval zijn wanneer de schaarste zou zijn verdwenen.
De loonbeheersing zou dan moeten worden beschouwd als een onderdeel
van de geleide economie. Het Eerste Kamerlid voor de PvdA H. Oosterhuis
zwakte deze opstelling van de PvdA tijdens het plenair debat wat af. Oos
terhuis, in 1949 benoemd tot voorzitter van het NVV, stelde: 'Ook voor de
toekomst zouden wij loonbeheersing van Overheidszijde niet bij voorbaat
willen afwijzen, al dient het bedrijfsleven, waaronder wij zowel werkne
mers als werkgevers verstaan, bij de bepaling van de arbeidsvoorwaarden
een belangrijke vinger in de pap te hebben.'38
Minister van Sociale Zaken Joekes was het er mee eens dat regelend optre
den door de overheid niet kon worden gemist. Onder de gegeven omstan
digheden was een beheerste loonpolitiek voor Nederland het meest ge
wenst. Een sociaal gerechtvaardigd, maar toch betrekkelijk laag loonpeil was
onder meer met het oog op de exportpositie van grote betekenis. Dit was het
38
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standpunt van vorige kabinetten en werd ook door het nieuwe kabinet
gedeeld. 'Persoonlijk/ zo zei de minister, 'ben ook ik er voorstander van,
dat de organen van het bedrijfsleven worden betrokken in de verantwoor
delijkheid voor de loonpolitiek.'39 Van een daadwerkelijke overdracht van
verantwoordelijkheden aan bestaande of nog te vormen organen in het
bedrijfsleven, zoals door de KVP-, ARP-, CHU- en VVD-fracties bepleit, kon
echter (nog) geen sprake zijn. Want, zo luidde de opvatting van de minister:
'Tegen het uit handen geven van de loonvorming op dit moment bestaan
bij de ondergetekende onoverkomelijke bedenkingen. Er bestaat nog geen
orgaan, hetwelk als centrale instantie onder verantwoordelijkheid der Rege
ring met het bepalen van het loonniveau kan worden belast.'40 De PBO
moest nog worden opgebouwd. Bovendien zou de PBO slechts betrekking
hebben op het bedrijfsleven. De regering droeg echter ook de verantwoor
ding over de belangen van tal van andere groepen, die direct of indirect
beïnvloed werden door hetgeen in de loonsector gebeurde, zoals de kleine
zelfstandigen. Ook de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde niet alle
belangen, ondanks het feit dat een zeer belangrijk deel van het bedrijfsleven
in de Stichting was georganiseerd. Daarom meende Joekes, '(...) dat het niet
juist zou zijn, in dit stadium deze zaak, die ligt bij het College van Rijks
bemiddelaars over te dragen aan de Stichting.'41
De Bruyn noemde de huidige methode van loonvaststelling door het
College van Rijksbemiddelaars 'niet fraai'. Het College van Rijksbemidde
laars had, hoewel het was onderworpen aan aanwijzingen van de regering,
vrijwel het gehele loonbeleid in handen. Maar het stond daardoor, alleen al
uit praktisch oogpunt, voor een schier onmogelijke taak. Het aantal perso
nen waaruit het College bestond was zeer beperkt. De consequentie was dat
de loonpolitiek nivellerend en verstarrend uitwerkte omdat het College
teveel met sjablonen moest werken. Er werd, aldus De Bruyn, vrijwel naar
één model gewerkt. Het schema voor de metaalindustrie werd namelijk ge
hanteerd als leidraad voor de vaststelling van de schema's voor andere
bedrijfstakken. Al te gemakkelijk, zo stelde de KVP in het voorlopig verslag,
werd het loon dat voor een bepaalde bedrijfstak als juist werd geoordeeld
tevens bindend verklaard voor de andere bedrijfstakken. Dit betekende een
onnatuurlijke en voor de produktie schadelijke nivellering.
Deze nivellering was een doorn in het oog van de KVP, maar werd door de
PvdA-er Oosterhuis juist als een van de redenen genoemd ter verdediging
van de politiek van loonbeheersing. Alleen door de loonbeheersing was het
mogelijk geweest om een rechtvaardige verdeling tussen de arbeidersgroe
pen onderling te handhaven. Het zou immers bezwaarlijk zijn om bijvoor-

40
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beeld de bakkersknechten een loonsverhoging te weigeren, aangezien zij
een artikel produceerden dat voor de kosten van levensonderhoud van
wezenlijk belang was, terwijl eenzelfde loonsverhoging wel werd toegestaan
aan arbeiders in een bedrijfstak waarvan de prijzen minder invloed hadden
op de kosten van levensonderhoud. Aan een zekere starheid bij het beleid
was niet te ontkomen. 'Aanvaardt men de loonbeheersing in haar alge
meenheid, dan ontkomt men niet aan deze consequentie,' aldus Oosterhuis.42

De Joekes-gulden
De regering behandelde de voorgenomen subsidievermindering als een
spoedeisende zaak, zo zelfs dat de Stichting van de Arbeid pas op het aller
laatste moment betrokken werd in het overleg omtrent de noodzakelijke
compenserende maatregelen. De subsidieverlaging was in de begroting ver
werkt die op 21 september aan het parlement werd aangeboden, terwijl het
overleg met de Stichting van de Arbeid eerst op 17 september plaats vond.43
De Stichting van de Arbeid kon dit in het geheel niet appreciëren. Zo schreef
de Stichting in haar maandblad: 'Het heeft ons bevreemd, dat over de hui
dige plannen eerst op het laatste moment voeling met de Stichting is ge
zocht. Tegelijkertijd zijn de plannen openbaar gemaakt. Een gemakkelijk
verlopend intern overleg wordt hierdoor niet bevorderd. Ons is niet duide
lijk geworden, waarom van Overheidswege deze weg werd ingeslagen, daar
de ervaringen met een door de sociale organisaties gedragen loon- en prijs
politiek alleszins gunstig waren.'44
Ook in het parlement was er kritiek op de door de regering gevolgde proce
dure. Tweede Kamerlid en oud-voorzitter van het CNV, A. Stapelkamp
(ARP), verwoordde zijn verontwaardiging over de gang van zaken als volgt:
'In de dagbladpers moesten we op een gegeven ogenblik lezen, dat de
regering besloten had over te gaan tot wijziging van de tot dusver door haar
gevoerde loon- en prijspolitiek. (...) Niet alleen, dat de Kamer niet op de
hoogte was gehouden - dat is deze nu zo langzamerhand wel gewoon -,
maar ook de vakbeweging was in de te nemen maatregelen niet zo gekend,
dat zij wist wat er ging gebeuren. Eerst nadat uit die kring daartegen ernstig
bezwaar was gemaakt, heeft men, haastje, repje de vakbeweging in het over
leg betrokken.'45 Uiteindelijk resulteerde het overleg tussen regering en
Stichting in een (eerste) communiqué waarin bekend werd gemaakt dat de
prijsstijging, als gevolg van de subsidievermindering, werd gecompenseerd
42 Ibidem, p. 360.
43 Ibidem , p. 209.
44 Sociale Voorlichting, 4 (1948-1949) nr. 4, p. 65.
45 H T K 1948-1949, p. 730.
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met een tijdelijke loonbijslag van ƒ1,-- per week met ingang van 1 novem
ber 1948.46 Blijkens het communiqué bedroeg de totale subsidieverlaging 330
miljoen gulden, waarvan 240 miljoen subsidies op levensmiddelen en 90
miljoen op brandstoffen.
Bij de bepaling van de artikelen waarvan de subsidie werd verlaagd en die
dus in prijs zouden stijgen was er zoveel mogelijk rekening mee gehouden
dat de consument desnoods kon uitwijken naar produkten die niet in prijs
werden verhoogd. Bij een verlaging van de subsidie op boter zou een gezin
bijvoorbeeld kunnen overstappen op gebruik van margarine. Werd geen
gebruik gemaakt van deze uitwijkmogelijkheden, dan was op grond van
berekeningen van het CBS een prijsverhoging voor een standaardgezin
(man, vrouw, twee kinderen) van ƒ1,— per week als gevolg van de subsidie
verlaging onvermijdelijk.47 Maakte het gezin wel gebruik van de uitwijk
mogelijkheden dan zou er nog slechts een stijging van de kosten voor le
vensonderhoud van ƒ0,69 per week resulteren.48 De bijslag zou worden
verleend aan werknemers van 23 jaar en ouder waarbij een loongrens werd
gehanteerd van ƒ3700,-- per jaar (ƒ308,— per maand of ƒ71,—per week).
De kritiek op de hoogte van de loonbijslag kwam met name van de commu
nistische fractie. Volgens de CPN had de subsidieverlaging en de daaruit
voortvloeiende prijsverhogingen tot effect dat de armoede waarin de wer
kende bevolking zich bevond nog verder werd vergroot. De regering was er
aldus de communist G. Wagenaar wel in geslaagd de loonstop in de hand te
houden. Bij de prijzen en de winsten was dit daarentegen niet gelukt. De
Joekes-gulden was niet alleen onvoldoende om de gevolgen van de subsi
dievermindering te compenseren, ook de prijsstijgingen die daarvóór had
den plaatsgehad dienden te worden gecompenseerd. Bij een dreigende span
ning tussen lonen en prijzen was door de regering stelselmatig gewezen op
een mogelijke prijsverlaging als gevolg van toenemende internationale
concurrentie. Hiervan was volgens de CPN niets terecht gekomen. Om de
nu ontstane kloof tussen lonen en kosten van levensonderhoud te over
bruggen stelde de CPN in een motie voor om de loonbijslag te verhogen tot
ƒ2,50 per week. Op grond van eigen berekeningen was zij tot dit bedrag
gekomen. In een poging steun te verkrijgen voor deze verhoging beriep de
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fractie zich op een uitspraak van A. Vermeulen, secretaris van het NVV.
Vermeulen had tijdens het ’anti-duurte-congres' van het NVV verklaard
dat als pogingen van de regering tot prijsverlaging niet zouden slagen nie
mand hem ervan kon weerhouden een derde loonronde te eisen. Ook al
meende de CPN dat zij voor haar eis voor een hogere bijslag kon rekenen
op een breed maatschappelijk draagvlak, in het parlement stond zij alleen.
Typerend voor de houding van de overige partijen ten aanzien van de
motie waren de opmerkingen van fractievoorzitter H.W. Tilanus van de
CHU. 'Ik zou de heer Wagenaar willen vragen: Waarom dringt U er op aan,
die bijslag op het loon te verhogen tot ƒ2,50 per week, waarom niet tot ƒ5,-?
Ik ben er zeker van dat indien de regering na zorgvuldige en zakelijke
overwegingen was gekomen met een bijslag van ƒ2,50, de geachte afgevaar
digde een motie zou hebben voorgesteld tot verhoging van die bijslag tot
ƒ5,—of ƒ10,—per week.'49
Ook de PvdA wilde de hoogte van de loonbijslag niet bekritiseren. Dit
bedrag was toch het reslutaat van overleg met de Stichting van de Arbeid
waar ook de werknemersorganisaties zitting in hadden? De motie van de
CPN, ingediend bij de algemene beraadslagingen voor het begrotingsjaar
1949, werd door alle overige partijen in de Tweede Kamer verworpen. Een
soortgelijke motie bij de vaststelling van de begroting van het departement
van Sociale Zaken vond eveneens geen enkele bijval van de andere fracties.
De regering ondervond meer tegenstand in de Kamer bij de beantwoording
van de vraag wie wel en wie niet onder de compenserende maatregelen
dienden te vallen. Het oorspronkelijke plan van de regering was om slechts
aan werknemers van 23 jaar en ouder met een jaarinkomen lager dan
ƒ3700,- de loonbijslag toe te kennen. Zowel de gekozen leeftijds- als de inko
mensgrens stuitten op kritiek. KVP, PvdA, ARP en CPN oordeelden de
inkomensgrens te laag. Ook de Stichting van de Arbeid had bij de minister
van Sociale Zaken aangedrongen op verhoging naar ƒ50 00,—50 Het stand
punt van de regering was dat eerst de minst draagkrachtigen geholpen
moesten worden. De economische toestand van Nederland was nog niet zo
danig dat ook voor hogere inkomensgroepen compensatie kon worden ver
leend, aldus Drees.51 Een door de CPN tijdens de algemene beraadslagingen
ingediende motie om de grens te verhogen werd door de overige partijen
weggestemd. Toch was hiermee de discussie over de inkomensgrens niet
verstomd. De PvdA had in het kader van de lopende onderhandelingen
tussen Stichting van de Arbeid en regering, de regering niet willen binden
door in te stemmen met de motie van de CPN. Nu echter bij de begrotings
behandeling van het departement van Sociale zaken een maand later nog
geen toezeggingen waren gedaan, diende de PvdA alsnog een motie in om
49 H T K 1948-1949, p. 233.
50 Sociale Voorlichting, 4 (1948-1949) nr. 7, p. 135.
51 H TK 1948-1949, p. 208.
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de grens op te trekken naar ƒ5000,—. De argumenten die H.J. van den Born
(PvdA) aandroeg ter ondersteuning van zijn mode konden de minister van
Sociale Zaken echter niet overtuigen. Volgens Joekes was de gestelde grens
een essentieel onderdeel van het door de regering gevolgde loonbeleid. Hij
besloot zijn betoog met de nogal krasse uitspraak dat 'ik de Kamer niet de il
lusie kan geven, dat de Regering naar aanleiding van een eventueel aan
nemen van deze motie daarvan (van het gevolgde loonbeleid, PvG) zal
kunnen afwijken.’52 De Partij van de Arbeid week voor de druk van de
regering en trok haar motie in. Het argument hiervoor vond Van den Born
in de toezegging van de minister dat het volgende jaar hoogstwaarschijnlijk
een nieuwe loonronde zou worden ingezet, wanneer kwesties als huurver
hoging en verdere afschaffing van subsidies op het programma stonden.
Volgens de minister was het niet waarschijnlijk dat dan aan een grens van
ƒ3700,- kon worden vast gehouden .53
De beperking van de loonbijslag tot werknemers van 23 jaar en ouder stond
eveneens bij de begrotingsbehandeling ter discussie. Vrij algemeen was de
opvatting in de Tweede Kamer dat ook gehuwden en kostwinners jonger
dan 23 jaar in aanmerking dienden te komen voor de bijslag. De Stichting
van de Arbeid had ook hier de minister van Sociale Zaken kenbaar gemaakt
de bijslag toe te willen kennen aan gehuwden jonger dan 23 jaar. Het argu
ment van de regering om gehuwden jonger dan 23 niet op te nemen in de
regeling was dat het haar bezwaarlijk leek 'om een verschil te maken tussen
degenen, die reeds zeer jong gehuwd zijn en anderen, die bijvoorbeeld om
dat zij vóóraf wat willen sparen, omdat zij van nature wat voorzichtiger
zijn, zich beter willen installeren en daartoe wat willen overleggen, aan het
huwelijk nog niet zijn toegekomen.'54 Deze argumenten van Drees ontlok
ten aan de KVP-er W. de Kort de opmerking dat de regering zich buiten de
huwelijksmotivering diende te houden, aangezien dit niet tot haar taak be
hoorde.55 Hoewel de regering bezwaren bleef houden was zij alsnog bereid
de toeslag ook aan jonge gehuwden toe te kennen omdat de financiële
gevolgen beperkt waren. Resteerde nog de kwestie van de kostwinners. Een
duidelijke afbakening van deze groep was volgens minister Joekes moeilijk
te bepalen. Op aandringen van de Kamer zegde hij toe alsnog de mogelijk
heid van de loonsubsidies voor deze groep te onderzoeken. Uiteindelijk re
sulteerde dit in een wijziging van de Beschikking tijdelijke bijslag op lonen
en salarissen. Hierin werd bepaald dat de bijslag ook moest worden toege-

52 Ibidem, p. 825.
53 Ibidem, p. 824.
54 Ibidem, p. 209.
55 Ibidem, p. 736.
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kend aan kostwinners.56
Uit het regeringscommuniqué bleek dat de loonbijslagen in het algemeen
niet tot prijsverhogingen mochten leiden. De ondernemers mochten dit
extra loon niet doorberekenen in de kostprijs, hetgeen een lastenverzwa
ring voor het bedrijfsleven betekende. De fracties ter rechterzijde wezen op
de belangen van de ondernemers. Zo waarschuwde de VVD bij monde van
Oud, om bij de compensatie niet alleen te letten op de belangen van de ar
beiders. De genomen maatregelen zouden niet minder zwaar drukken op
met name de kleine zelfstandigen. Volgens Andriessen was het niet doorbe
rekenen van de Joekes-gulden uit een oogpunt van prijspolitiek 'principieel
zeer aanvechtbaar'.57 Zijn standpunt was dat kostprijsverhogende elemen
ten, zoals de compensatietoeslag, ook inderdaad in de kostprijs tot uitdruk
king dienden te komen. Er was geen reden om van dit gezonde beginsel af te
wijken. Evenals Andriessen constateerde A. Biewenga (ARP) dat de regering
op grond van groeiende spanningen tussen lonen en prijzen al eerder van
het juiste pad was afgeweken. Bij de laatste verhoging van de kinderbijslag
bijvoorbeeld was ook al de voorwaarde van niet doorberekening gesteld. Dit
had veel kwaad bloed gezet bij het bedrijfsleven. Andriessen vroeg zich dan
ook vertwijfeld af: 'Waar gaan wij (...) heen, als wij op deze weg voort
gaan?'58
De regering erkende de bezwaren wel, maar zij worstelde met het probleem
dat iemand de lasten moest dragen. Aangezien er in het bedrijfsleven ruime
winsten werden behaald kon de financiële last beter door de ondernemers
worden gedragen dan door de arbeiders of door alle consumenten via een
prijsverhoging. De regering was daarom van oordeel dat de bijslag, evenals
de afschaffing van de kolensubsidie, voor rekening van het bedrijfsleven
moest en kon komen. Wel werd toegezegd te onderzoeken of in bedrijfstak
ken met kleine winstmarges, niet alsnog de mogelijkheid van doorbreking
kon worden toegestaan. Aan het College van Rijksbemiddelaars werd over
gelaten in dergelijke gevallen te beslissen.
Met de toekenning van de tijdelijke loonbijslag alleen was de regering er
nog niet. De regering zag in dat de loonbijslag niet voldoende was om de
gestegen kosten voor levensonderhoud voor gezinnen met meer dan vier
personen op te vangen. Zij stelde daarom voor de kinderbijslag vanaf het
derde kind te verhogen met 24 cent per week. De Stichting wees er echter op,
dat op grond van de progressie in de loonbelasting een groot deel van de
werknemers hierdoor in een hogere belastingschaal terecht kwamen, waar
door het effect van de loonbijslag werd afgezwakt. De regering maakte daar56

Het begrip kostwinners werd aldus omschreven: 'Als kostwinner wordt beschouwd hij,
wiens normale inkomsten ten minste 2 /3 deel vormen van de totale inkomsten, waaronder
begrepen uitkeringen ingevolge sociale verzekeringen, van het gezin, waartoe hij behoor
de.' Sociale Voorlichting, 4 (1948-1949) nr. 7, p. 135.
57 H T K 1948-1949, p. 168.
58 Ibidem, p. 239.
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op in een tweede communiqué op 8 november bekend dat de verhoging van
de kinderbijslag werd toegekend vanaf het tweede in plaats vanaf het derde
kind.
Vervolgens werden diverse maatregelen genomen op het gebied van de
uitkeringen. Ook de uitkeringen dienden te worden aangepast aan de geste
gen kosten van levensonderhoud. Het nam nog geruime tijd in beslag
voordat het gehele stelsel van compenserende maatregelen was ingevoerd.
Slot

Na de Tweede Wereldoorlog kende Nederland tot 1970 een geleide loonpo
litiek. Tot 1948 was een zekere differentiatie tussen de bedrijfstakken moge
lijk bij de loonvorming. Het College van Rijksbemiddelaars toetste de voor
stellen van het bedrijfsleven aan de vastgestelde loonnormen, waarbij een
bescheiden differentiatie mogelijk was omdat het College enige soepelheid
betrachtte.
Vanaf 1948 nam de regering het heft nog steviger in eigen handen. Op cen
traal niveau werd vooraf een uniforme loonsverhoging vastgesteld, die
bindend was voor het gehele bedrijfsleven. In tegenstelling tot het algemene
streven van het kabinet-Drees-Van Schaik naar minder overheidsbemoeie
nis met het bedrijfsleven, werd het centrale loonbeleid juist aangescherpt.
De Joekes-gulden van november 1948 was de eerste van overheidswege
opgelegde loonsverhoging en kan gezien worden als een breuk met het tot
dan toe gevoerde loonbeleid.
In het parlement was de geleide loonpolitiek als gevolg van de naoorlogse
omstandigheden onomstreden, zelfs voor de VVD, de erkende voorvecht
ster van een vrije markt. Door de overgang van herstel naar groei in de eco
nomie, ontstond tijdens het kabinet-Drees-Van Schaik verschil van mening
over het in de toekomst te voeren loonbeleid. KVP, VVD en de protestantschristelijke partijen wilden het loonbeleid zo snel mogelijk decentraliseren
naar de bedrijfsgenoten in de Stichting van de Arbeid of toewijzen aan de
PBO, terwijl de PvdA de loon- en prijsbeheersing wenste te handhaven als
onderdeel van de geleide economie.
Drees schipperde tussen de opvattingen van de coalitiegenoten door. Aan de
ene kant stelde hij vast dat het loslaten van de loon- en prijsbeheersing on
der de bestaande omstandigheden niet mogelijk was. Die loon- en prijsbe
heersing vormde immers een essentieel onderdeel van het exportbeleid dat
voor een evenwichtige betalingsbalans moest zorgen. Bovendien was be
heersing nodig voor een snelle industralisatie. Aan de andere kant zou de
bestaande overheidsbemoeienis slechts een tijdelijk karakter bezitten voor
zover zij een nawee was van de oorlogsomstandigheden.
Het parlement had weinig invloed op het beleid rond de Joekes-gulden. De
stijging van de kosten van levensonderhoud voor de verschillende maat-
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schappelijke groepen als gevolg van deze subsidieverlaging, werd slechts
broksgewijze gecompenseerd. Dit fragmentarische beleid werd door J. Haken
(CPN) in de Tweede Kamer op de korrel genomen door het te vergelijken
met de wijze waarop 'vroeger de bakker op het dorp, wanneer hij krenten
brood bakte en zag, dat er te weinig krenten in zaten, er met een pistooltje
krenten in schoot.'59 Wel had het parlement de toekenning van de Joekesgulden verruimd tot gehuwden en kostwinners, die jonger waren dan 23
jaar, geheel conform de adviezen van de Stichting van de Arbeid. Het kabi
net aanvaardde deze verruiming onder meer omdat de financiële gevolgen
zeer beperkt waren.

99 Ibidem , p. 747.
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Inleiding

De Wederopbouwwet, die op 1 juli 1950 in werking trad, verplichtte de
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting onder meer om jaarlijks
en gelijktijdig met de begroting van het departement, een uitgewerkt bouw
programma met toelichting aan het parlement voor te leggen. Met het oog
op de schaarse materialen en het deviezentekort, maar ook in verband met
de werkgelegenheid achtten de regering en een meerderheid van het parle
ment een min of meer strikte planning van de bouwnijverheid geboden.
Het bouwprogramma of bouwplan had overigens niet alleen betrekking op
die bouwwerken die door het departement van Wederopbouw en Volks
huisvesting werden uitgevoerd, dan wel ten laste van dit departement
werden 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
houden.
Overigens had PvdA-minister J. in 't Veld vanaf het begin van zijn ambts
termijn het opstellen van een jaarlijks bouwprogramma, een produkt van
'een vreedzaam maar fel gevecht'1 tussen ambtelijke vertegenwoordigers
van acht betrokken departementen in de zogenaamde 'prioriteitencommis
sie', wenselijk gevonden. Ook had hij het programma telkenjare, na advies
van de Raad voor Economische Aangelegenheden uit de ministerraad, aan
het parlement ter beoordeling voorgelegd.2
Het bouwplan kwam op nogal impressionistische wijze tot stand. De verde
ling van het bouwvolume over de verschillende sectoren vond plaats aan
de hand van een bepaling van knelpunten in het verstreken jaar. De priori
teitencommissie is er in de hier besproken periode niet in geslaagd de ver
deling wetenschappelijk, op grond van bruikbare prognoses, uit te werken.
Het gevolg was dan ook dat deze verdeling naar sommiger oordeel te weinig
gemotiveerd was, waardoor het bouwprogramma slechts van beperkte
waarde zou zijn.3
1
2
3

Aldus In ’t Veld (H EK 1948-1949, p. 434).
Een uitzondering vormde het bouwplan-1948. Dit heeft de Kamer nooit bereikt in verband
met de onzekerheid over de omvang van de Marshall-hulp (H TK 1948-1949, p. 912).
H T K 1949-1950, p. 1140, 1160.

149

Wederopbouw en volkshuisvesting

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
dan in de eerste naoorlogse jaren. 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 werkelijkheid daarmee overeen zou stemmen. Het totaalcijfer
van het bouwplan werd daarmee belangrijker dan de onderverdeling over
de verschillende sectoren. Tevens won het bouwprogramma aan flexibili
teit. Mocht in de loop van een jaar blijken dat de realisering van het pro
gramma in bepaalde sectoren achter bleef bij de daarvoor uitgetrokken vo
lumina, en mocht er in die gevallen geen reden zijn aan te nemen dat er
nog een ommekeer zou plaats vinden, dan kon het onverbruikte volume
worden toegevoegd aan sectoren waar men krap zat. Alleen bij excessen of
bij gewijzigde omstandigheden behield de minister zich het recht voor de
teugels strakker aan te halen.4
Voor de discussies in het parlement, die de essentie van het bouwbeleid
raakten en die een belangrijk deel van de begrotingsdebatten in beslag
namen, had dit tot gevolg dat zij een meer globaal karakter kregen. De
toewijzing van het bouwvolume aan een bepaalde sector in het bouwpro
gramma was immers niet langer een definitieve. Het beleid kon tussentijds
worden bijgesteld. Het veilig stellen van de belangen van wederopbouw en
volkshuisvesting binnen het totale regeringsbeleid kreeg bij de begrotings
behandelingen 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 hoe
verre de volksvertegenwoordiging hierop invloed heeft kunnen uitoefe
nen. Wij zullen hiertoe achtereenvolgens kijken naar de plaats van weder
opbouw en volkshuisvesting binnen het totale regeringsbeleid, naar de ver
deling van het bouwvolume over de verschillende sectoren van het bouw
bedrijf 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
nemen maar absolute voorrang voor deze beleidsterreinen werd niet be
pleit. Wel waren de parlementariërs, zoals we hierna nog zullen zien, vrij
wel unaniem van oordeel dat een zo groot mogelijke woningproduktie
4
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moest worden gegarandeerd. Maar met name de industrialisatie en, in wat
mindere mate, de defensie mochten geen schade lijden door een al te expan
sief wederopbouw- en volkshuisvestingsbeleid. In het parlement kon in de
jaren 1948-1951 eenieder, de CPN-fractie uitgezonderd, zich dan ook vinden
in de ietwat cryptische formulering die werd genoteerd in het voorlopig ver
slag bij de rijksbegroting voor 1949: aan wederopbouw en volkshuisvesting
'dient alle prioriteit gegeven (...) te worden, welke, zonder onherstelbare
schade aan andere levensbelangen van ons volk toe te brengen, mogelijk
is.'5
De volksvertegenwoordiging was zich zeer wel bewust van een aantal facto
ren 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, daarmee
nauw samenhangend, het gebrek aan bouwmaterialen die voor een belang
rijk 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 kabinet
voor het begrotingsjaar 1949 niet hard genoeg hebben opgesteld6 - 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 bouwnijverheid nodig om de achterstand in verschillende sectoren,
waaronder de woningbouw, in te halen.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 (cursivering JR). Zij is

5
6

H TK 1948-1949, Bijl. A, 1000-1, nr. 4, VV, p. 9.
Vgl. in de Eerste Kamer E. Kraaijvanger (KVP), J. Tjalma en J. Schipper (beide ARP) en de
verdediging van de minister (H TK 1948-1949, p. 418, 419, 421,435). In de Tweede Kamer
C. ten Hagen (PvdA), H. Gortzak (CPN), W.F.E. baron van der Feltz (CHU) en de repliek
van In ’t Veld (H TK 1948-1949, p. 872, 883, 884, 890, 912).

151

Wederopbouw en volkshuisvesting

evenwel groot genoeg om te voorzien in de eisen, welke de industrialisatie
stelt.'7
Hier doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat, terwijl vrijwel alle
bedrijven van de overheid zo veel mogelijk de vrije teugel kregen, het
bouwbedrijf niet minder dan voorheen aan banden werd gehouden. De
verklaring voor dit gegeven moet worden gezocht in de opmerkelijke
samenstelling van de vraag naar bouwprodukten. De vraag wordt in geen
enkele bedrijfstak zo zeer bepaald door de overheid als in het bouwbedrijf.
Daardoor kan de overheid, door stimulering of afremming van de bouw
nijverheid, deze gebruiken als instrument voor haar conjunctuurbeleid. Het
bouwbedrijf functioneert zo als een economische 'trendsetter', te meer daar
de ontwikkelingen in het bouwbedrijf in hoge mate uitstralen naar andere
bedrijfstakken als de toeleveringsbedrijven. Overigens maakt de bijzondere
samenstelling van de vraag naar bouwprodukten de bedrijfstak ook uiterst
kwetsbaar. Als de overheid financieel in de problemen raakt ondervindt het
bouwbedrijf hiervan in de regel meteen, vaak als eerste bedrijfstak, de weer
slag.8
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 zelfs 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 voorlopig verslag op de rijksbegroting
voor 1949, koesterde het parlement in overgrote meerderheid bezwaren te
gen het voornemen van het kabinet de aanleg van openbare werken in 1949
goeddeels stil te leggen. Het in de werken geïnvesteerde kapitaal zou tijdens
de stillegging geen rendement opleveren en de voortgang van de industria
lisatie 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 basisvolume van zulke werken regelmatig in uitvoering
moeten zijn omdat anders mensen (en dus know-how) en materiaal uit
deze sector zouden wegvloeien.9
De minister van Financiën P. Lieftinck verdedigde het kabinetsbeleid in de
memorie van antwoord met verve. De industrialisatie zou geenszins wor
den geschaad omdat de bezuinigingen op openbare werken juist voor dit

7

8
9
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doel zouden worden aangewend. Het nut van de uitvoering van openbare
werken voor de werkgelegenheidspolitiek was voor de regering verder evi
dent: 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 dan ook geen sprake zijn. Voorts wees hij op de
noodzaak met het oog op de beperkt beschikbare deviezen prioriteiten te
stellen. In de afweging van prioriteiten 'zullen op de voor grond moeten
staan de woningbouw en de bouw van industrieën, die op korte termijn de
viezen opleveren.' Lieftinck sloot zijn betoog een beetje wrevelig af: 'Deze
toekenning van prioriteit is zo algemeen en zo dikwijls ook in de StatenGeneraal als wens naar voren gekomen, dat zij (de regering, JR ) hiervoor
wel geen verdediging meer hoeft te geven.’10
De debatten in de Tweede Kamer leverden slechts een herhaling van stand
punten 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.11 De Kamer ging, zij het
met duidelijke tegenzin, voor deze opeenstapeling van argumenten over
stag.12
Een jaar later ontstond er met name in de Eerste Kamer commotie rond een
gelijksoortig probleem. Bij de behandeling van de begroting voor zijn depar
tement verdedigde minister In 't Veld een produktieplafond van 55.000
woningen per jaar. Wanneer dit plafond ernstig werd doorbroken voorzag
hij, achteraf bezien wel erg optimistisch, in 1960 al een verzadiging van de
markt. Grote werkloosheid onder bouwvakkers en werknemers in de
toeleveringsbedrijven zou het gevolg zijn. De minister veronderstelde dat
een derde van hen zonder werk zou raken.13 Het argument dat de rijks
overheid de hand op de knip moest houden voerde In 't Veld deze keer
overigens niet aan. De financiering van de woningbouw werd sinds kort im
mers voor een zeer belangrijk deel door de gemeenten verzorgd.
CHU-senator J. Reijers, burgemeester van Kamerik en Zegveld en als zoda
nig 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,
10 Ibidem, nr. 8, MvA, p. 44-45.
11 H T K 1948-1949, p. 217. Ook In 't Veld verschool zich wel eens achter het CPB, dat nog
meer invloed op de totale omvang van het bouwplan zou hebben dan het ministerie van
Financiën (HEK 1948-1949, p. 433).
12 Bij de debatten over de begroting van Verkeer en Waterstaat keerde het onderwerp echter
weer op de agenda terug.
13 H EK 1949-1950, p. 530.
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die nu reeds rekening houdt met een, zoals het in de Memorie van
Antwoord heet, catastrophale inzinking in een verdere toekomst, ontmoet
bij ons bedenking. (...) Deze politiek zouden wij niet juist achten.' De minis
ter zou slechts rekening moeten houden met de deviezenpositie en met de
beschikbare arbeidskrachten als er van het streven de achterstand zo snel
mogelijk in te lopen iets terecht wilde komen.14 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 voor
naamste taak is, waarvoor wij in de toekomst zijn gesteld: te zorgen dat wij
de conjunctuur in bedwang krijgen,’15 bleef het produktieplafond gehand
haafd. Een jaar later moest dat trouwens als gevolg van de Korea-crisis al
worden terug gebracht naar 45.000 woningen.

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 karakter
bezat. In de praktijk betekende dit, dat het kabinet-Drees-Van Schaik alleen
tijdens de begrotingsbehandeling voor 1949 een rigide verdeling van het
bouwvolume moest verdedigen. Wij concludeerden al dat het parlement,
hoewel het vraagtekens 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
door de regering geuite wens het algemeen belang te definiëren als het be
lang van economisch herstel en wederopbouw. 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 bespreken.
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 zijn eigen eisen aan het
bouwprogramma; de woningbouw prijkte als goede tweede op het verlang
lijstje. En in de memorie van toelichting op de begroting voor wederop
bouw en volkshuisvesting voor 1951 heette het nog eens nadrukkelijk:
14 H EK 1949-1950, p. 508. Zie ook: Ibidem, p. 514, 526.
15 Ibidem, p. 510 (H. Nijkamp, KVP), 512 (Kraaijvanger, KVP), 519 (C. Woudenberg, PvdA),
H T K 1948-1949, p. 927 (In ’t Veld). In de Tweede Kamer had W. Andriessen (KVP) zich bij
die gelegenheid overigens achter het conjunctuurbeleid van de minister geschaard onder
verwijzing naar de jaren 1933-1939 waarin zo’n beleid node was gemist (Ibidem , p. 923).
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'Voorop is gesteld, dat de industrialisatie niet wegens ontoereikendheid van
het volumen in de nijverheidssector mag worden geremd. (...) Mocht de in
dustrialisatie (...) zodanige vlucht nemen, dat het programma tekort schiet,
dan zal overwogen moeten worden deze hoogst belangrijke sector meer vo
lume te geven, desnoods ten koste van andere sectoren.'16
Hoewel het parlement deze prioritering in het algemeen onderschreef,
proeft men bij nauwkeurige lezing van de parlementaire debatten vaak toch
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 een wat ondergewaardeerd aspect van het
regeringsbeleid vormde. Daarbij moet men echter wel meewegen dat emotioneel-retorische pleidooien voor de volkshuisvesting waarschijnlijk meer
electoraal krediet opleverden dan abstracte beschouwingen over het indus
trialisatiebeleid.
Met name de confessionele woordvoerders onderscheidden zich met soms
gloedvolle betogen over de gesel van de woningnood, waarbij zij niet
schuwden de toehoorders sombere visioenen voor te spiegelen van het
dreigende zedelijke verval door gedwongen samenwoning en uitgestelde
huwelijken van jonge gelieven. Ik wil met enkele citaten volstaan. Zo sprak
J. Schouten (ARP) tijdens de algemene beschouwingen over de rijksbegro
ting 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.'17 En H. Tilanus (CHU) bij dezelfde gelegenheid:
'Wanneer er op het ogenblik één sociaal 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.'18 Een jaar later beschreef A. Stapelkamp
(ARP) bij de behandeling van de begroting voor wederopbouw en volks
huisvesting 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 toewijzing van een woning in aanmerking
kom en.'19 En W. Andriessen (KVP) voegde daar aan toe: 'Het gaat niet al
leen om gezinnen, die geen eigen woning hebben (...) maar het gaat ook om
onze jeugd, onze duizenden jongens en meisjes, die een gezin willen
stichten; velen van hen verkeren in zedelijke nood (...).' Kortom: hier kon
geen gezond gezinsleven bloeien.20 Hoewel de KVP haar 'eigen' minister
van Economische Zaken Van den Brink bij andere gelegenheden trouw

16 H TK 1950-1951, Bijl. A, 1900-IX A, nr. 2, MvT, p. 5.
17 H T K 1948-1949, p. 153-154.
18 Ibidem, p. 166-167.
19 H TK 1949-1950, p. 1146.
20 Ibidem, p. 1148.
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steunde, zag zij hier blijkbaar gelegenheid zich voor de publieke tribune te
profileren op het thema gezinspolitiek.
De prioriteitenafweging van het kabinet kreeg alleen de onvoorwaardelijke
steun van de PvdA. Want, hoewel het Nijmeegs gemeenteraadslid C. ten
Hagen zich in 1948 liet ontvallen, dat de woningbouw absolute prioriteit
verdiende terwijl de noodzaak van alle andere bouwactiviteiten zou
moeten worden aangetoond (hij twijfelde wel eens aan de urgentie van
bepaalde uitgevoerde werken)21 nam partijgenoot C. Woudenberg de minis
ter in de Senaat in bescherming. Hij betoogde dat het 'onmogelijk (is) vol te
houden, dat de volkshuisvesting en dus het bouwen van woningen een zo
danige prioriteit moet hebben, dat daaraan al het andere ondergeschikt moet
worden gemaakt.' Hij protesteerde met klem tegen een voorstelling van
zaken als zou de minister een 'doetje' zijn, een man die zich voetstoots bij
voorstellen van de prioriteitencommissie neerlegde.22 En toen W.F.E. baron
van der Feltz (CHU) tijdens de bespreking van het bouwplan 1949 de
minister in overweging gaf materialen van andere sectoren beschikbaar te
stellen voor de woningbouw omdat hij het risico reëel achtte dat de geldver
slindende 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 probleem. Dat hoeft ook niet want ik ben geen Minis
ter.' Maar zijn uitspraken waren in deze tijd van 'pompen of verdrinken'
volgens Posthumus ook 'levensgevaarlijk'. Hij toonde zich ernstig veront
rust 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 noemen.' Mogelijk 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 problemen.23
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 (160 miljoen voor industrie, 80
miljoen voor handel en verkeer) aan de krappe kant waren, maar hij
meende toch te moeten opmerken dat zijn speelruimte beperkt was. 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 in
vloed van het bouwplan op de totale economische ontwikkeling.24 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
21 H TK
22 H E K
23 H T K
24 H E K
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kon leggen, omdat in de praktijk iedereen toch vond dat zijn 'eigen' sector
er maar bekaaid van af kwam. Hij vond het dan ook volstrekt zinloos de be
langenorganisaties bij het overleg te betrekken. Bij gebrek aan een beter
alternatief moest de prioriteitencommissie die taak maar blijven vervullen,
al moest de minister toegeven dat 'tot het eerlijk afwegen van het ene be
lang tegen het andere (...) zelfs deze ambtenaren maar heel moeilijk
(kunnen) komen.'25 En aldus geschiedde.
Even leek het er op dat in 1950, toen de materialen- en deviezenvoorziening
aanmerkelijk was verbeterd, de discussie over de verdeling van het bouw
volume over de verschillende sectoren zou verwateren. Het is symptoma
tisch dat Ten Hagen tijdens de debatten over het bouwplan-1951 verklaarde
inmiddels meer geïnteresseerd te zijn in de sociale dan in de financiële kant
van het probleem. Hij verlegde de discussie dan ook naar de verdeling van
het voor de woningbouw uitgetrokken bouwvolume over de verschillende
woningtypen: de naar zijn oordeel onderbedeelde arbeiderswoningbouw, de
middenstandsbouw en de bouw van woningen voor de meer welgestel
den.26 Spoedig echter zou de oude discussie onder invloed van de Koreacrisis en de herschikking van de overheidsmiddelen weer in alle hevigheid
oplaaien.

De regionale woningdistributie
ƒ. Nycolaas geeft in zijn boek over de geschiedenis van de Nederlandse
volkshuisvesting een heldere uiteenzetting over de regionale verdeling van
het woningbouwvolume. De in het bouwprogramma gegeven verdeling
was op de provincies gericht. Deze verfijnden de distributie door toewijzing
van de woningcontingenten aan de gemeenten. Al voor de inwerkingtre
ding van de Wederopbouwwet gold als grondslag voor de verdeling van het
woningbouwvolume de mate waarin zich een acuut woningtekort voor
deed: de vraagfactor was maatgevend. Vanaf 1956 gold de aanwezige en aan
wijsbare bouwcapaciteit als norm: de aanbodfactor werd maatgevend.
Aanvankelijk had het contingenteringsbeleid betrekking op de hele woningproduktie. Vanaf 1955 werden bepaalde woningtypen van het contin
genteringsbeleid uitgesloten op grond van de verwachting dat de vrije
markt evenwicht zou aanbrengen in vraag en aanbod.27
Nycolaas' uiteenzetting heeft de charme van de eenvoud. De parlementaire
werkelijkheid was echter veel ingewikkelder. In het parlement botsten im
mers regionale belangen en sentimenten met het nationaal belang. Zelden
25 H TK 1948-1949, p. 912.
26 H T K 1950-1951, p. 810-811.
27 Jacques Nycolaas, Volkshuisvesting. Een bijdrage tot de geschiedenis van woningbouw en
woningbouwbeleid in Nederland, met name sedert 1945 (Nijmegen 1974) p. 129-131.
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hebben parlementariërs zich zo sterk geïdentificeerd met de regio waaruit zij
afkomstig waren als tijdens de kamerdebatten over de toewijzing van de
woningcontingenten. Van partij- of fractiestandpunten was nauwelijks
sprake. De regionale sentimenten werden de eerste jaren na de oorlog ver
sterkt door de enorme woningnood en de verwoestingen waaronder bepaal
de 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 indus
triële bouw, ziekenhuisbouw, scholen- en kerkenbouw etc. geschiedde door
de minister zonder tussenkomst van de provincie en leverde niet veel pro
blemen op). Bij de verdeling van het woningbouwvolume stond de minis
ter 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.28
Aan de uiteindelijke beslissing ging een langdurige procedure vooraf. Het
departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting berekende eerst naar
'objectieve normen’ het woningtekort. De berekening werd met bijbehoren
de 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 adviescommis
sie, waarin vertegenwoordigers zitting hadden van provincies, gemeenten
en betrokken departementen. De minister stelde daarop de verdeling vast
overeenkomstig het advies van de commissie. Een 'eerlijker en objectiever'
procedure was volgens In 't Veld niet denkbaar.29 Niettemin ontlokte de
verdeling, met name tijdens de behandeling 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 deugen,
omdat zij waren gebaseerd op de ontwikkeling van de bevolkingscijfers in
de jaren 1930-1939. De bevolkingsgroei dreigde echter veel onstuimiger te
verlopen dan door extrapolatie van de vooroorlogse cijfers kon worden
verondersteld. Ook was door de industrialisatiepolitiek het migratiegedrag
geheel anders dan het departement leek te verwachten. Op grond hiervan
veronderstelde bijvoorbeeld het Tweede Kamerlid F.van Vliet (KVP),
voormalig wethouder van Eindhoven, dat de nieuw ontwikkelde industrië
le streken van Limburg, Noord-Brabant en Overijssel zwaar werden bena
deeld.30
ARP-senator Tjalma maakte zelfs principieel bezwaar tegen het werken 'met
de rekenliniaal'. Er waren hogere normen in het geding. In navolging van
28 H T K 1948-1949, Bijl. A, 1000-IX A, nr. 14, MvA, p. 31.
29 H TK 1948-1949, p. 917.
30 Ibidem, p. 897.
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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
woningen verzwolgen is? Mag hier alleen de rekenliniaal spreken?'31
Overigens liet de Drent Tjalma hier geen persoonlijke regionale sentimen
ten spreken maar wellicht werd hij des te meer door partijpolitieke en elec
torale motieven gedreven. In de Tweede Kamer appelleerde ook C. van Dis
(SGP) aan het nationale schuldgevoel. Niet alleen Zeeland, de Betuwe,
Rotterdam en Den Haag waren tijdens de oorlog geslachtofferd. De regering
mocht ook de individuele kleine verwoeste gemeenten niet in de steek
laten. Van Dis dacht daarbij met name aan het Betuwse Kesteren-Opheusden, dat zich vergeefs tot de regering had gewend met een verzoek tot
verhoging van het bouwvolume, en het vissersdorp Ter Heyde 'welker
bewoners immers getoond hebben warme aanhangers en verdedigers te zijn
van vorstenhuis en vaderland'32 (en van de SGP, is men licht geneigd daar
bij 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 werk
loosheid zou kunnen leiden, terwijl de produktie van de toegewezen
woningen in een andere provincie wellicht niet zou worden gehaald.33
Het zwaarst wegende argument tegen het distributieplan luidde echter, dat
de minister bij de berekening van het woningtekort geen rekening had ge
houden met de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Een proviso
risch voor tijdelijke menselijke bewoning geschikt gemaakte stal of een met
kunst en vliegwerk voor instorten behoed krot woog in de telling even
zwaar als een knappe nieuwbouwwoning. Anders gezegd: aan de volks
huisvesting werd op onaanvaardbare 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 sommigen zich voor het overige nooit met
wederopbouw en volkshuisvesting bezig hielden, argumenten om te beto
gen dat de regio waarmee zij bijzondere banden onderhielden werd bena
deeld.
Zo vroeg de uit Assen afkomstige socialist J. Cramer in de Eerste Kamer bij
zondere aandacht voor de provincie Drente, waar het aantal vertrekken per
woning landelijk gezien het kleinst was en het aantal bewoners per woning,
het percentage samenwonende en alleenwonende huishoudens zonder
31
32
33

H EK 1948-1949, p. 420, 428.
H TK 1948-1949, p. 908.
Ibidem, p. 897; H E K 1948-1949, p. 419.
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voldoende slaapruimte het hoogst, waar het aantal samenwoningen boven
het landelijke gemiddelde lag en de gezinnen, na die uit Brabant en
Limburg, het kinderrijkst waren. De KVP-er Kraaijvanger, voormalig ge
meenteraadslid en wethouder van Rotterdam, wees op het nationale belang
van de zwaar beschadigde havenstad, en zijn Maastrichtse partijgenoot L.
Regout rekende de minister voor dat het feitelijke woningtekort in de Lim
burgse hoofdstad een landelijk record op leverde.34
In de Tweede Kamer accepteerde alleen Ten Hagen de criteria van de minis
ter. Wij zagen al dat Van Vliet en Van Dis zich geroepen voelden specifieke
regionale en locale belangen te verdedigen. Daarnaast trad Rotterdams
burgemeester Oud (VVD) voor de Maasstad in het strijdperk - een derde van
de totale Nederlandse oorlogsschade was hier aangericht - de Fries Algera
(ARP) voor de noordelijke provincies op grond van het feit dat de woning
en gezinsgrootte niet was meegewogen bij de opstelling van de verdelingscriteria en het Zeeuwse Provinciale Statenlid Van der Feltz voor de ver
woeste Zeeuwse gebieden, die naar zijn oordeel op een blijvende achter
stand werden gezet.35
In 't Veld bleef bepaald stoïcijns onder de stroom van kritiek die hij met een
fraai sofisme pareerde: 'Ik heb nu tenminste de voldoening dat niemand
tevreden is. Dat kan ook een aanwijzing zijn, dat het er in het algemeen
genomen niet zo ver naast is geweest. Ik zou mij veel ongeruster gevoelen,
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.’36
De minister nam weliswaar de kritiek op de door hem gehanteerde objectie
ve normen serieus, zelfs gaf hij grootmoedig toe dat er een paar telfouten
waren gemaakt, maar verder stond het parlement 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 bouw
capaciteit: het probleem kon eenvoudig worden opgelost door tijdelijke ver
plaatsing van arbeidskrachten, 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 pro
vinciale besturen wenden.37
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 uit34 H EK
35 H T K
36 H E K
37 H TK
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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 Rotter
dam, Middelburg, Tiel, Venlo, Nijmegen en Den Helder, omdat deze steden
anders hun regionale functie niet meer konden vervullen. De gelden hier
voor moesten echter uit de sector handel en verkeer komen, een sector die
financieel al krap was bedeeld.38
Zowel de Tweede als de Eerste Kamer accepteerde de nederlaag, maar pas
nadat de minister had toegezegd het volgende jaar de gehanteerde criteria
voor de contingentering te zullen verfijnen.
Het volgende jaar veroorzaakte de contingentering inderdaad aanmerkelijk
minder deining, al gaven de Tweede Kamerleden algemeen te kennen
teleurgesteld te zijn over het feit dat zij de cijfers uit de pers hadden moeten
vernemen. Aan de contingentering lag nog steeds het begrip 'acute woning
nood' ten grondslag, maar voortaan werd als norm gehanteerd het totaal
aantal huishoudens met kinderen dat bij andere huishoudens inwoonde.
Voor de herbouw van bedrijfspanden in de verwoeste stadskernen wilde de
minister een speciaal contingent beschikbaar stellen.39
De nieuwe definitie van het begrip acute woningnood leverde nog wel
enkele vragen op. Zo meende G. Ritmeester (VVD) dat gemeenten waaruit
veel inwoners waren geëvacueerd, in de problemen raakten; zij kregen im
mers te weinig woningen toegewezen om evacué's die wilden terugkeren
op te vangen. En H. Gortzak (CPN) wees op het probleem dat inwonende
kinderloze gezinnen die wel kinderen wensten buiten de telling bleven.40
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
bevoordeeld werd van de hand. Vinnig voegde hij de minister toe, dat deze
zich blijkbaar liet leiden door 'enige papiertjes (...) die hij waarschijnlijk
statistieken zal noemen. (...) Ik hecht aan statistieken ('Tart de grouper les
chiffres") niet veel waarde.'41
In 't Veld was echter niet onder de indruk en 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
gesloten.
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Wederopbouw en volkshuisvesting

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 begroting
voor volkshuisvesting en wederopbouw wel besproken, maar moeilijk
gewijzigd worden.
In de eerste plaats viel aan het conjunctuurbeleid niet te tornen. Het parle
ment onderschreef weliswaar in principe de uitgangspunten van dit beleid,
maar toen deze in de praktijk op het concrete bouwbeleid werden toegepast,
rees verzet. Ook moest de volksvertegenwoordiging inbinden, toen zij
voorzichtig suggereerde dat het industrialisatiebeleid een te zware wissel
trok op de woningbouw. Het parlement boekte slechts een klein succesje
toen het minister In 't Veld ertoe wist te bewegen de evident slordig
gekozen maatstaven voor de regionale verdeling van de woningcontingen
ten bij te stellen. De overige kritiek werd gesmoord in de tegenwerping, dat
het regionale en locale belang moest wijken voor het algemeen belang.
Tot slot moet worden opgemerkt dat, zo er al van duidelijke partijstandpun
ten sprake was, er in deze weinig onderscheid te bespeuren valt. Van de par
tijen die zich coalitiegetrouw mild-kritisch maar coöperatief tegenover het
regeringsbeleid opstelden, onderscheidden zich slechts de PvdA en de CHU:
de eerste door een relatief toegeeflijke houding tegenover minister In 't
Veld, de laatste door een opmerkelijk kritische attitude. 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 anti-socialistische verkiezingscampagne van deze partij.
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