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Ingekomen stukken — Behandeling en aanneming van wetsontwerpen 

31STE VERGADERING 

VERGADERING VAN DINSDAG 6 APRIL 1948 
(Bijeenrocpingsuur 1 uur namiddag) 

Ingekomen stukken. — Behandeling en aanneming van wets
ontwerpen, waarbij hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting voor 
1948. — Behandeling van hoofdstuk IX B der Rijksbegroting 
voor 1948. 

Voorzitter: de heer Kranenburg. 

Tegenwoordig, met den Voorzitter, 35 leden, te weten: 

de haren Barge, Zegering Hadders, Anema, Woltjer, Kolff, Wijers, 
Biewenga, J. J. Kramer, van Velthoven, Hommes, Vixseboxse, Bran
denburg, Hoogland, van Voorst tot Voorst, Stikker, de Dreu, de 
Zwaan, van Santen, Woudenberg, Kropman, Wijffels, Brongersma, 
Kraayvanger, van Lieshout, Verhey, Schipper, J. Cramer, de Bruijn, 
Algra, Steinkühler, Kerstens, Reijers, Janssen de Limpens, Molenaar, 

en de heer Witteman, Minister van Binnenlandse Zaken, de heer 
Lieftinck, Minister van Financiën, de heer Fiévez, Minister van 
Oorlog, Minister van Marine a.i., de heer Vos, Minister van Verkeer 
en Waterstaat, en de heer Jonkman, Minister van Overzeese Gebieds
delen. 

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering worden 
gelezen en goedgekeurd. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen: 

1°. berichten van leden, die verhinderd zijn de vergadering bij te 
wonen: 

van den heer Oosterhuis, deze week, wegens verblijf buitenslands; 
van mejuffrouw Tjeenk Willink, deze week, wegens ziekte; 
van den heer Hermans. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. de volgende Regeringsmissives: 

a. een, van den Minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 
de Processen-Verbaal van de zittingen van den Veiligheidsraad op 
20, 21, 26 en 28 Februari 1948 met betrekking tot de behandeling 
van het vraagstuk van Indonesië; 

b. van den Minister van Overzeese Gebiedsdelen: de „Wekelijkse 
Kroniek", no. 86. 

De sub a genoemde missive wordt voor kennisgeving aan
genomen. De bijlage er van zal worden nedergelegd ter griffie, 
evenals het sub b genoemde.stuk; het laatste ter vertrouwelijke 
kennisneming; 

3". een missive van den voorzitter van het Centraal Stembureau, 
houdende mededeling, dat de heer A. Kievit, te Rotterdam, die bij 
besluit van 25 Maart 1948 werd benoemd verklaard tot lid van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal, zijn benoeming aanneemt. 

Deze missive zal worden gesteld in handen van de te benoe
men commissie tot onderzoek van den geloofsbrief van het 
nieuwbenoemde lid der Kamer; 

4°. de volgende geschriften: 

een, van H. J. Klein, te Maartensdijk, ten geleide van een uitgave 
van den Bond van Gepensionncerden der Ned. Spoor en Tram
wegen, waarin opgenomen de rechterlijke uitspraken betreffende zijn 
processen met G. Joustra; 

Handelingen der Staten Generaal. — 1947—1948. — I. 

(Voorzitter c. a.) 
een, van den secretaris van de Vereniging Vrienden van Schier

monnikoog, te Groningen, ten geleide van afschrift van een door die 
vereniging gezonden adres aan den Minister van Oorlog, betreffende 
de mogelijkheid, dat op het eiland Schiermonnikoog een oefenterrein 
voor anti-tankgeschut zal worden ingericht. 

Deze stukken zullen worden nedergelegd ter griffie, ter inzage 
voor de leden. 

De Voorzitter: De Minister van Sociale Zaken heeft mij doen 
weten heden verhinderd te zijn, de vergadering der Kamer bij te 
wonen. De Minister van Overzeese Gebiedsdelen zal hem bij de be
handeling van wetsontwerp no. 739 vervangen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot herziening 
regeling der vergoeding voor reiskosten van de leden der Staten
Gcneraal en voor verblijfkosten van de leden der Eerste Kamer der 
Staten-Generaal (726). 

Dit wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Den leden van de communistische fractie zal, op 
hun verzoek, aantekening v/orden verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van de volgende wetsontwerpen: 

Goedkeuring en uitvoering van een overeenkomst tussen «Ie Rege
ringen van Nederland, België en Luxemburg, inzake de belasting op 
wijn (.710); 

Wijziging van artikel 5 van de Bcdrijvenwet (Staatsblad 1928, no. 
249) (747); 

Inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet genees en tand
heelkundige voorziening burgerbevolking (739); 

Wijziging van het dertiende hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946 (733). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadsla
ging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp houdende 
intrekking van de wet van 2 September 1946 (Staatsblad No. G 233), 
houdende instelling van een Commissie-Generaal voor Nederlandsch
Indië (725). 

De Voorzitter: Wenst de heer Minister van Overzeese Gebieds
delen het woord ter beantwoording van de in het Eindverslag van 
de Commissie van Rapporteurs gemaakte opmerkingen? 

De heer Jonkman, Minister van Overzeese Gebiedsdelen: Ik dank 
u, Mijnheer de Voorzitter! 

Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
regelen inzake de voor pensioen geldige diensttijd en de pensioens
grondslag van tijdens de bezetting op wachtgeld gestelde, dan wel 
gepensionneerde militairen der Koninklijke Landmacht (613). 

Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
voorzieningen ten aanzien van de Bevordcringswet voor de landmacht 
1902 en de Wet voor het reserve-personeel der landmacht 1905 (617). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer van Voorst tot Voorst: Mijnheer de Voorzitter! U ver
oorlove mij een enkel kort woord. Ik ben de Minister van Oorlog 
dankbaar voor de beantwoording van de vragen, in hel Voorlopig 
Verslag gesteld, omdat daardoor enkele vraagpunten thans buiten 
twijfel zijn gesteld. Bovendien is nogmaals Ue klemtoon gelegd op het 
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617. Voorzieningen ten aanzien van de Bevordcringswct voor de landmacht 1902 en de Wet voor het reserver-personeel landmacht 1905 

(van Voorst tot Voorst ca . ) 
feit, dut de wijzigingen in de Bevorderingswctten slechts een inciden
teel karakter hebben en een wettelijke overbrugging scheppen naar 
een definitieve herziening van deze wetten. Hoezeer deze wetten ook 
voortreffelijke qualiteiten bezitten, zij zijn in de practijk toch èn in 
1940 en later gebleken een rem te zijn voor de goede cncadrering 
van ons oorlogsleger. Ik zal niet de kostbare tijd van deze hoge ver
gadering vragen door hiervan de bewijzen te brengen. Ik volsta slechts 
met te wijzen op de — ik mag wel zeggen wanhopige — pogingen, 
die vóór 1940 zijn aangewend met behulp mede van de officiers
verenigingen om binnen het kader van de wetten tot een bevredi
gende oplossing te komen. Het is de Minister welbekend. Deze 
pogingen hebben gefaald, omdat er nu eenmaal een groot verschil 
bestaat tussen de cncadrering van een vredesleger en die van een 
oorlogsleger, zowel qualitatief als quantitaticf. De eerste berust in 
ons stelsel in de eerste plaats op het berospspcrsoneel, terwijl het 
oorlogsleger voornamelijk wordt geëneadreeid door reserve-officieren. 
Echter zijn het niet alleen de eisen der cncadrering op zich zelf, die 
een rol spelen. Ook de belangen zowel van de beroepsofficieren als 
van de reserve-officieren zijn hierbij in het geding. 

Vóór 1940 trachtte men de oplossing te vinden zonder ingrijpende 
wetswijziging. Dit bleek onmogelijk. Het was te vergelijken met de 
onmogelijke oplossing van de quadrutuur van de cirkel. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge Zijne Excellentie met aandrang 
in overweging geven om bij de dringend nodige definitieve wets
wijzigingen vooral een onbevangen standpunt in te nemen en zich 
niet te laten leiden of verleiden door een bewondering voor wat 
eertijds uitstekend was, doch wat nu verouderd is. 

Jn de Memorie van Antwoord lees ik: 

..Het zou voorbarig zijn, indien ondergetekende reeds thans 
bepaalde gedachten zou uitspreken nopens de wijze, waarop in 
de toekomst, voor wat de cncadrering betreft, verband zal dienen 
te worden gelegd tussen een betrekkelijk zwakke vrcdcs en een 
veel grotere oorlogsorganisatie van de Koninklijke landmacht, 
omdat daarbij verschillende vraagstukken aan de orde komen, 
waarvan stuk voor stuk de oplossing nog niet is verkregen. 
Ondergetekende weet, dat, indien in dit opzicht van een onjuiste 
basis zou worden uitgegaan, deze fout zich jarenlang ernstig zou 
wreken. Dat aan dit onderwerp de grootste aandacht dient te 
worden besteed, wordt dan ook gaarne beaamd." 

Ik ben dankbaar, dat Zijne Excellentie beaamt, dat de grootste aan
dacht nodig is, maar ik zou er toch evenals bij de oorlogsbegrotiny 
op willen aandringen om, zowel met het oog op het vaststellen van 
de organisatie zelf, alsook omdat het bepaald noodzakelijk is, dat de 
officierkorpsen weten waar zij aan toe zijn, daarmee spoed te be
trachten. Dit zal zowel aan de bereidheid tot vrijwillige aanmelding 
ten goede komen alsook een goeden geest bevorderen. 

De heer Fiévez, Minister van Oorlog, Minister van Marine a.i.: 
Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde de heer Van 
Voorst tot Voorst heeft nog eens gewezen op de moeizame bevor
deringsgang vóór 1940, waardoor de cncadrering van de oorlogs
organisalic in de mobilisatie en in de oorlogsdagen anders was dan 
wel gewenst zou zijn geweest. Deze situatie is mij uiteraard geheel 
bekend, maar ik vraag mij nog altijd af of dit inderdaad wel het 
gevolg is geweest van de wettelijke bepalingen dan wel van andere, 
voornamelijk vredesorganieke omstandigheden en van een minder 
juist verband tussen oorlogs en vredesorganisatie. 

Intussen zeg ik de geachte afgevaardigde gaarne toe, dat dit 
probleem bij de definitieve herziening van de wet de volle aandacht 
zal hebben en ook nu bij de voorbereiding al heeft. 

De geachte afgevaardigde heeft mij in overweging gegeven om 
spoed te betrachten met de definitieve herziening en daarbij een 
volkomen onbevangen standpunt in te nemen. Ook dit wil ik de 
geachte afgevaardigde in volle onbevangenheid gaarne toezeggen. 

Ten slotte heeft de geachte afgevaardigde nog eens gewezen op het 
belang van een juist verband tussen de oorlogs en de vredes
organisatie, waarover ook in de schriftelijke gedachtenwisseling is 
gehandeld. De moeilijkheden, die hieruit in het verleden zijn voort
gevloeid, zijn mij uiteraard volkomen bekend: de moeilijkheden om 
op liet ogenblik de zaak op te lossen — daarop doelde ik in de 

morie van Antwoord — vloeien voornamelijk voort uit het feit. 
dal de oorlogsorganisatie nog niet helder voor de geest staat. Pas 
wanneer de omvang van de oorlogsorganisatie, zij het in grote 
trekken, bekend is, kan men daaruit afleiden de verhouding tussen de 
vreik oorlogsorganisatie en kan men nagaan welke moeilijk
heden er liggen en eventueel een wettelijke weg openen om deze 

(Minister Fiévez e. a.) 
moeilijkheden op te heffen. Dat is hetgeen ik in de Memorie van 
Antwoord bedoelde. Overigens herhaal ik gaarne, dat ik aan de op
merkingen van de geachte afgevaardigde bij de verdere behandeling 
van deze materie de volle aandacht zal schenken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van hel wets
ontwerp lot vaststelling van hoofdstuk VIII B (Deparlcment van 
Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 (600). 

De beraadslaging wordt hervat. 

De heer de Dreu: Mijnheer de Voorzitter! Het Voorlopig Ver
slag over dit hoofdstuk der Rijksbegroting beslaat slechts een paar 
bladzijden, omdat, zoals in £ 2 van dit verslag werd opgemerkt vele 
leden na de uitvoerige gedachtenwisseling in de Tweede Kamer 
en het duidelijke antwoord van den Minister voor de Eerste Kamer 
geen termen aanwezig achtten voor brede beschouwingen over de 
taak der Koninklijke marine. 

De ontwikkeling der internationale verhoudingen zou in dit stand
punt wijziging kunnen hebben gebracht. 

Nu ik echter bij de behandeling van de begroting van Oorlog 
de vorige weck in verband met de voortschrijdende samenwerking 
in bondgenootschappelijk verband mijn standpunt en dat van mijn 
politieke vrienden uitvoerig heb uiteengezet, welke uiteenzetting, 
zoals bij de beantwoording gebleken is, de volle aandacht van den 
Minister heeft gehad, zou het weinig zin hebben daar thans op
nieuw over te spreken. Ik kan dus bij dit hoofdstuk met een paar 
woorden volstaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Zal een verdrag lot militaire samenwer
king met andere Mogendheden van groten invloed zijn op de 
organisatie van ons leger, van nog groteren invloed zal het moeten 
zijn op de organisatie van onze vloot, nu bij de eerste stappen, die 
op het gebied van samenwerking zijn gezet, nl. bij de totstand
koming van de Unie der vijf West-Europese Mogendheden vast is 
komen te staan, dat een grote maritieme Mogendheid tot onze 
bondgenoten behoort. 

Was het bij de organisatie van ons leger aannemelijk, dat men 
betoogt, dat dit de eerste stoot van onverhoedse aanvallen moet 
kunnen opvangen, ten aanzien van dezelfde redevoering over onze 
vloot rijst bij mij toch enige twijfel. 

Op blz. 3 van de Memorie van Antwoord lees ik nl.: 

„De vloot zal echter tevens bruikbaar moeten zijn voor de 
onmiddellijke verdediging van Nederlandse belangen bij een 
onverhoedse aanval." 

Misschien zie het onjuist. Mijnheer de Voorzitter, maar nu den 
laatsten tijd niet alleen is komen vast te slaan, dat Nederland slechts 
in bondgenootschappelijk verband een taak zal hebben te verrich
ten, maar ook reeds voor een deel bekend is in welk bondgenoot
schappelijk verband, lijkt mij een onverhoedse aanval over zee 
toch we! zeer onwaarschijnlijk. 

Het zwaartepunt bij de organisatie van onze zeestrijdkrachten zal 
nu toch nog meer komen te liggen bij een blijvende bescherming 
van onze koopvaardij dan bij het afweren van een onverhoedscn 
aanval. 

Hoewel deze taak reeds als primair werd beschouwd, zoals uit 
de Memorie van Antwoord blijkt, meen ik, dat het zwaartepunt 
thans nóg meer in die richting verlegd zal kunnen worden. 

In de Memorie van Antwoord zegt de Minister omtrent de taak 
van de Koninklijke marine, dal ten deze ongetwijfeld primair zal 
zijn het in bondgenootschappelijk verband leveren van een met onze 
nositie als zeevarende Mogendheid overeenkomende bijdrage in de 
bescherming der koopvaardij. 

In principe kan ik het met deze taakomschrijving wel eens zijn 
en ik geef toe, dat men het zonder nadere uitwerking moeilijk 
anders kan zeggen. Maar wanneer de Minister zich goed herin
nert — dat zal hij ongetwijfeld hebben gedaan — wat door mij 
bij de begroting van Oorlog is betoogd omtrent de bepaling van 
liet juiste evenwicht tussen de uitgaven voor defensie en andere 
ook aan de wcerkracht van het ganse volk ten goede komende 
aken. zal hij kunnen begrijpen, dat bij mij bij het lezen van de?e 

passage toch verschillende vragen zijn opgekomen. Zo vraag ik mij 
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600. Vaststelling van hoofdstuk VIII B (Departement van Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 

(de Oreu e. a.) 
af hoe onze positie als zeevarende Mogendheid bepaald zal wor
den. Het verband met onze financiële positie zal daarbij toch zeker 
•een belangrijke factor zijn. Men begrijpc mij niet verkeerd, Mijn
heer de Voorzitter, en trekke hieruit niet de conclusie, dat ik hel 
niet met de Regering eens zou zijn, dat wij in internationaal of 
voorlopig regionaal verband onze passende bijdrage aan de be
scherming Ier zee moeten geven. Van klaploperij mag hierbij geen 
sprake zijn. Maar ik meen toch, dat wij er niet mee al' zijn door 
alleen maar te zeggen: „Dat brengt onze positie mee", zo in de 
betekenis van: dat zijn wij aan onzen stand verplicht. Ook hierbij 
zal zorgvuldig, nuchter en zakelijk moeten worden afgewogen in 
verband met andere volksbelangen welk deel van het budget hier
voor beschikbaar mag worden gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zal om niet in herhaling te vervallen 
van hetgeen ik de vorige week gezegd heb, hierop niet verder in
gaan. 

Ik heb er ook geen behoefte aan om nu te gaan spreken over 
voordelen van vliegtuigen, onderzeeboten en torpedojagers boven 
kruisers of over andere technische quaesties. Zonder dat men zich 
met behulp van deskundigen, die elkaar dikwijls nog tegenspreken, 
daar volkomen heeft ingewerkt, is het in het algemeen voor een leek 
moeilijk daarover een oordeel te vormen. 

Op het ogenblik lijkt mij een discussie hierover al zeer ontijdig, 
omdat ik aanneem, en ik hoop, dat de Minister dit zal kunnen be
vestigen, dat hierover ook besprekingen met de staven van onze 
bondgenoten nodig zullen zijn. 

Ik zal mij dus van conclusies hieromtrent onthouden en na deze 
korte opmerkingen er met mijn politieke vrienden van doen blijken, 
dat wij ook in dit opzicht vertrouwen in de Regering stellen door 
ook aan dit onderdeel van de begroting onze stem te geven. 

De heer van Voorst tot Voorst: Mijnheer de Voorzitter! Er is in 
de Tweede Kamer een interessant debat gevoerd over het nut van een 
kruiser voor onze Koninklijke marine. De geachte bewindsman, die 
ad interum het bewind voert over het Departement, heeft daarbij 
in het bijzonder aan het adres van den heer Vorrink een betoog 
geleverd, dat m.i. zelfs den meest geharnasten tegenstander en anli
kruiser-man moet hebben overtuigd. Ik schaar mij volkomen aan de 
zijde van Zijne Excellentie in dezen en heb aan diens betoog niets toe 
te voegen. 

Toegezegd is een debat in grote stijl of — liever gezegd — een 
„open discussie", waarin de taak en de samenstelling van de vlooi 
grondig zullen worden onderzocht, ook in het licht van de inter 
nationale samenwerking en, ik mag daaraan wel toevoegen, in het 
bijzonder in het licht van het Vijf-Mogendhedenverdrag. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is met het vlootplan toch wel zeer 
eigenaardig gegaan! Eerst — bij de begroting voor 1946 — wordi 
een voor onze verhoudingen grootscheeps — ik bedoel hier het 
woord „grootscheeps" in overdrachtelijke zin! — vlootplan ontwik
keld, dat 3 smaldelen en de daarbij behorende luchtmacht van 344 
vliegtuigen omvat. De beide Kamers hebben zich hiermede akkoord 
verklaard niet alleen, maar er werden zelfs aan de marineleiding 
woorden van lof toegezongen, omdat zij — in tegenstelling met de 
legerleiding —• zo voortvarend was geweest om zo kort na de be
vrijding met een afgerond plan te voorschijn te komen. Men stemde 
toen algemeen in met de ontwikkelde denkbeelden. Dat is ongeveer 
een jaar geleden. Maar ziet: hoe weinig consequent is de mens! 
Een jaar nadien moet de Minister verklaren, dat het om verschillende 
redenen niet mogelijk is om het vlootplan uit te voeren. In de Memo
rie van Antwoord lezen wij nl. dat voorshands versnelling van hel 
tempo van aanbouw en bemanning onmogelijk is. Ik beschouw dil 
als een antwoord op de passage in het Voorlopig Verslag, luidende: 

„Is de Minister van mening, dat het bepaald onmogelijk is. 
meer en in sneller tempo te laten aanbouwen en te bemannen, 
dan thans in het vooruitzicht wordt gesteld, dan dient men zich 
— naar de mening van de leden hier aan het woord — neer te 
leggen." 

Welnu, Mijnheer de Voorzitter, ik leg mij hier bij deze positieve ver
klaring van Zijne Excellentie — zij het met tegenzin, dus noodge
dwongen — neer. Maar dan begrijp ik toch nog niet, dat — nu nood
gedwongen in de uitvoering van de een jaar geleden aangenomen 
plannen een betreurenswaardige, zeer ernstige vertraging ü> ge
komen — men van de gelegenheid gebruik maakt om plotseling eer. 
nadere grondige discussie te verlangen, niet over details, maar over 
het beginsel, dat aan die plannen ten grondslag ligt! Is men geschrok
ken van de voortvarendheid, die men destijds heeft betracht? 

(van Voorst tot Voorst) 
Er schijnt een fatum over onze marine te heersen! Ik zal de droe

vige lijdensweg van diverse vlootplannen der twintigste eeuw niet 
'makelen. Ik moge slechts vaststellen, dat, voor zover mij bekend, 

nog nooit een vlootplan integraal is uitgevoerd. Steeds kwam er iets 
tussen beide. En toen eindelijk in 1940 na lang overleg een goed 
vlootplan kans had te worden aangenomen, was het te laat. Wat de 
gevolgen hiervan zijn geweest, is bekend. Ik aarzel niet te zeggen, dat 
onze tegenwoordige positie in de rij der Mogendheden een andere 
zou zijn dan zij op dit ogenblik is, indien wij in 1941 en 1942 over 
het eskader beschikt hadden, dat volgens dit vlootplan was ontwor
pen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn! Moge ons thans de tijd en 
de middelen geschonken worden, die nodig zijn om — althans als 
eerste stap — een vloot op te bouwen volgens de beginselen, in de 
Memorie van Toelichting bij de begroting voor 1948 ontwikkeld. 

Moet ik noodgedwongen berusten in een vertraagde afbouw 
van het varende gedeelte van onze marine, ten aanzien van de lucht
macht van de marine heeft de Memorie van Antwoord mij nog niet 
tot volkomen berusting kunnen brengen. Ik lees nl., dat Zijne Excel
lentie omtrent verdere aanschaffingsplannen thans geen nadere mede
delingen kan doen, aangezien ook de verdere ontwikkeling va i 
marineluchtvaartdienst samenhangt met het uiteindelijke vlootplan. 
Elders — blz. 2 bovenaan — zegt de Minister echter, dat het oog op 
den na-oorlogsen opzet van 3 smaldelen gericht moet blijven. Maar, 
Mijnheer de Voorzitter, dan is er toch geen reden om ten aanzien 
van de luchtmacht een houding van afwachten aan te nemen, die nog 
terughoudender is dan ten aanzien van het varende gedeelte van 
vloot. Er worden in 1948 alleen de 25 Seafuries aangeschaft, die in 
1947 waren besteld en op de begroting van dat jaar waren vermeld. 
Voor de reden van de vertraging in de aflevering, nl. de instand
houding van een Nederlandse vliegtuigindustrie, ben ik gevoelig; hter 
wordt met een groot nationaal belang rekening gehouden. Maar dat 
de marine het kan doen met een aanschaffing van 25, zegge en 
schrijve 25 vliegtuigen in twee jaar, kan er bij mij nog niet in. Vast
staat, dat wij in 1952 de beschikking zullen hebben over ten minste 
één smaldeel. Dat vereist toch de ingescheepte jacht en aanvalsvlieg
tuigen? En daarnaast zijn toch ook nog de op het land gebaseerde 
eskaders lange-afstandverkenners, tevens geschikt voor bommen
werper, aanvalsvliegtuigen, jachtvliegtuigen en transportvliegtuigen 
nodig, waarvan sprake is op blz. 3 van de Memorie van Toelichting 
bij de begroting voor 1946? 

Mijnheer de Voorzitter! In de Memorie van Antwoord noemt de 
Minister het plan, dat thans ter verwezenlijking op korten termijn 
wordt gesteld, beperkt, doch realistisch en zakelijk. Beduidt dat, dat 
het plan 1946 niet realistisch en ook niet zakelijk was? Hoe het ook 
zij, ik voel mij verre van gerust en ik spreek den wens uit, dat de 
besprekingen, welke een noodzakelijk gevolg moeten zijn van het 
Vijf-Mogendhedenverdrag, ook ten aanzien van den opbouw van onze 
marine dien vasten grondslag zullen geven, welken zij behoeft om 
haar taak te vervullen. Maar spoed is geboden! Zijn er al niet onder
zeeboten waargenomen in het westelijk gedeelte van de Atlantische 
Oceaan, die niet behoren aan een land ten westen van het ijzeren 
gordijn? En moet onze koopvaardijvloot ook daar niet varen? 

Mijnheer de Voorzitter! Thans nog een enkel woord over 
de encadrering van de vloot en in het bijzonder over de 
aanvulling van de officierskorpsen. Ik zal mij — om niec 
in te veel details te vervallen —• bepalen tot de zee-officieren. 
Ik ben den heer Minister dankbaar voor de uiteenzetting, 
welke in paragraaf 5 van de Memorie van Antwoord is ge
geven, en voor de gegevens, in bijlage A van die Memorie verstrekt. 
Bij nadere overweging blijkt mij, dat de vragen, gesteld in het Voor
lopig Verslag, aanleiding hebben kunnen geven tot een zeker mis
verstand. Met name is er gevraagd of er gestreefd kan worden naar 
overeenkomst met het stelsel bij de Koninklijke landmacht aanvaard, 
waarbij de beroepsofficieren uit de reserve-officieren worden gere
cruteerd. Deze vraag is niet geheel juist gesteld, immers de reserve
officieren worden bij de Koninklijke landmacht niet zozeer uit de 
reserve-officieren gerecruteerd, als wel, dat het stelsel zó is, dat de 
beroepsofficieren te voren een opleiding tot reserve-officier moeten 
hebben gevolgd en daarvoor moeten zijn geslaagd, waarna zij een 
aanvullende opleiding ontvangen. Ook jonge lieden, die nog niet 
dienstplichtig zijn, kunnen het, via de opleiding tot reserve-officier, 
tot beroepsofficier brengen, althans bij de hoofdwapens. Dit stelsel, 
dat na jarenlange oppositie uiteindelijk reeds vóór de oorlog bij deze 
wapens is ingevoerd, heeft in de practijk zeer goed voldaan. Een 
der grote voordelen is, dat enerzijds de adspirant-beroepsofficieren 
na grondige kennismaking met de militaire dienst nog kunnen be
sluiten om geen beroepsofficier te worden, waardoor sommigen tijdig 
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kunnen omschakelen naar een ander beroep, dat hun meer ligt, en 
anderzijds in de practijk, dus aan de scholen voor reserve
officieren, door de chefs terdege kan worden beoordeeld of de be
trokkenen uit het hout zijn gesneden, dat een goede basis vormt voor 
de verdere vorming tot beroepsofficier. Daardoor mag het redelijker
wijze als uitgesloten worden geacht, dat een toestand ontstaat, zoals 
voorheen het geval was, nl. dat van de cadetten bijna 100 pet. na 
de opleiding aan de K.M.A. officier werd, zij het, dat die opleiding 
voor enkelen 6 jaar duurde in plaats van 3 jaar. Degenen, die met 
het onderwijs bekend zijn, zullen het met mij eens zijn, dat een 
stelsel, waarbij nagenoeg allen, die de opleiding ontvangen, ook deze 
opleiding beëindigen, niet anders dan onjuist kan zijn. Het zou te 
ver voeren om hierover verder uit te wijden en ook nog andere voor
delen — vooral practische voordelen — van dit stelsel te vermelden. 

Nu was de bedoeling van de vraag, in het Voorlopig Verslag 
gesteld, of het aanbeveling zou kunnen verdienen in deze richting 
te tasten. U hoort, Mijnheer de Voorzitter, dat ik het voorzichtig 
uitdruk. Het is dus vanzelfsprekend, dat niet de bedoeling voorzat, 
de sterkte van het contingent dienstplichtigen als basis voor het 
aantal mogelijk op te leiden reserve-officieren te nemen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moge mij veroorloven om mijn aan
vankelijke gedachten nog iets verder uit te spinnen. Uit de Memorie 
van Antwoord ontwaar ik, dat er jaarlijks van buiten de koop
vaardij 2 maal 40, dat is 80 jongelieden, tot reserve-officier worden 
opgeleid voor de zeedienst en dat er in elk der studiejaren een 50-
tal adelborsten voor die dienst in opleiding zijn. Per jaar zijn er 
dus totaal een 130-tal jongelui in opleiding voor reserve en beroeps
officier. De opleiding tot reserve-officier duurt 6 maanden. Nu is 
mijn vraag de volgende: Is het niet de overweging waard om deze 
130 officiersadspiranten eerst gezamenlijk een opleiding te doen vol
gen en daarna de 50, die voor beroepsofficier wensen te worden 
opgeleid, de verdere daarvoor nodige opleiding te geven. 

Mijnheer de Voorzitter! Zijne Excellentie kent de voordelen, die 
aan het landmachtstelsel zijn verbonden. Ik weet, dat hij een open 
oog heeft voor nieuwe denkbeelden. Mijn vraag is dus of hij bereid 
is, dit stelsel te doen overwegen en te bestuderen. 

Ik zou de geachte bewindsman nog willen vragen: 
1°. hoe de 2 maal 40 voor de zeedienst bestemde adspirant

reserve-officieren worden gerecruteerd; 
2°. aan welke eisen zij moeten voldoen om in opleiding te worden 

genomen; 
3". aan welke eisen zij aan het einde van hun 6-maandse oplei

ding moeten voldoen; 
4°. in welke rang zij dan worden aangesteld; 
5n. welke hun vooruitzichten zijn, met andere woorden hoe hoog 

zij op de hiërarchieke ladder kunnen stijgen, en ten slotte 
6°. hoe hun verdere opleiding is, met andere woorden, welke 

hun verplichtingen zijn ten aanzien van te volgen cursussen, her
halingsoefeningen en dergelijke. 

Verder moge ik nog een onduidelijkheid rechtzetten. Het was niet 
de bedoeling om verband te leggen tussen het recruteren van beroeps
officieren uit de reserve-officieren en het zo min mogelijk onttrekken 
van officieren aan de koopvaardij in geval van mobilisatie, al kan 
dit uit het Voorlopig Verslag worden gelezen. De bedoeling was de 
nadruk te ieggen op het belang van de opleiding van reserve-officie
ren, niet afkomstig van de koopvaardij, en op het belang, dat er in 
gelegen is van deze opleiding mede te profiteren voor de opleiding 
tot beroepsofficier. 

Mijnheer de Voorzitter! Op blz. 4 van de Memorie van Antwoord 
lees ik, dat het aannemen van beroepsofficieren en de organisatie van 
de korpsen reserve-officieren zijn gericht op de vlootsterkte per 
1 Januari 1953 en wel op de oorlogssterkte daarvan. Als ik goed 
begrijp, is dit dus gebaseerd op een vlootsterkte van één smaldeel. als 
ik het zo zeggen mag, dus niet op een vlootsterkte van 3 smaldelen. 

ir dan rijst toch de vraag of dit niet iet of wat kortzichtig is. 
Want de 3 smaldelen zijn toch niet van de baan? Moet men in dezen 
niet vooruitzien, vooruit organiseren en vooruit opleiden? Hoe staat 
het met de opleiding van officieren voor de vliegdienst in dit ver
band? Ik zie, dat het jongste jaar vliegdienst van het Koninklijk In
stituut voor Marine slechts de halve sterkte heeft van het tweede 
jaar. Is dat een somber voorteken? Ik bezie in dit verband de uit
lating op blz. 11, voorlaatste alinea, van de Memorie van Antwoord 
op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer, waarin gesproken 
wordt van een inkrimping van de opleiding van adelborsten in ver
band met de dalende behoefte. De Minister verklaart in die zelfde 
Memorie van Antwoord (blz. 4 bovenaan), dat zijn oog op de na
oorlogse opzet van 3 smaldelen gericht moet blijven. Maar dan dient 

(van Voorst tot Voorst e. a.) 
dat zelfde oog of het andere, maar nog liever, dan dienen beide ogen 
ook op de encadrering van die vloot gevestigd te blijven. 

Gaarne zal ik op deze mij tot bezorgdheid stemmende gedachten 
een opfleurend antwoord van Zijne Excellentie vernemen. 

Eveneens zal ik het op hoge prijs stellen te mogen vernemen 
wanneer de overweging tot het gebruik van koopvaardijschepen als 
hulpkruiser tot een concretisering van gedachten zal hebben geleid, 
ik teken hierbij aan, dat dit vraagstuk uiteraard qua uitwerking een 
strikt geheim karakter moet dragen, dat het inschakelen van civiele 
vaartuigen in de gevechtseenheden een veld bestrijkt, dat niet alleen 
tot hulpkruisers beperkt mag blijven. Des te meer aanleiding is er 
voor om hieraan de volle en meest intense aandacht te wijden. Ook 
met het oog hierop dring ik er op aan het vraagstuk der encadrering 
— want ook hiervoor zijn zee-officieren nodig — vooral ruim te 
bezien. 

De heer Vixseboxse: Mijnheer de Voorzitter! De voorliggende 
begroting van Marine geeft mij slechts aanleiding tot het maken van 
enkele opmerkingen. Hoewel ik geen voorstander ben van een com
binatie der Departementen van Oorlog en van Marine tot één Departe
ment van Defensie, zou er, dunkt mij, wat voor te zeggen zijn, indien 
de behandeling der begrotingen dezer Departementen in deze Kamer 
gelijktijdig kon geschieden. Uitgaande van de gedachte, dat de Eerste 
Kamer er zich voor heeft te hoeden, in haar beraadslagingen min of 
meer een duplicaat te zijn van haar zuster aan de overzijde en zij er 
veel meer naar heeft te streven in e-m algemene visie op de voor
gelegde wetsontwerpen haar mening te formuleren over de al of niet 
passendheid van deze ontwerpen in de tegenwoordige ontwikkeling 
van Staat en maatschappij, lijkt het mij dienstiger en ook gemakke
lijker, de gehele defensie, haar doel, haar mogelijkheid en haar mid
delen in één betoog te omvatten, dan eerst de verdediging te land en 
daarna die ter zee onder een algemenen gezichtshoek te beschouwen. 

Te meer, Mijnheer de Voorzitter, word ik in mijn mening, dat een 
gecombineerde behandeling der beide begrotingen in deze Kamer ge
wenst zou zijn, gesterkt, doordat de opmerkingen, die ik bij Oorlog 
maakte over de ernstige belemmering, die de opbouw der landmacht 
ondervond door de trage ontwikkeling der zaken in Nederlandsch
Indië, ook mutatis mutandis gelden voor de snelle vorming onzer 
oorlogsmarine, terwijl ik nu nog eens moet herhalen, dat een vast
beraden beleid in onze overzeese gebiedsdelen, zowel onze landmacht 
als onze zeemacht er voor bewaard zou hebben, dat zij thans nog 
niet in staat zijn haar taak bij de tegenwoordige internationale ver
houdingen op zich te nemen. 

Indien mij zou worden tegengeworpen, dat dit maar een ongefun
deerde mening zou zijn, die ontsproten is aan het min of meer ran
cuneuze brein van een lid der parlementaire oppositie, dan zou ik 
dat gevoeglijk kunnen bestrijden. Immers is het bewijs van mijn be
wering te vinden bij het Kabinet zelf, daar de vorige Minister van 
Marine, wiens heengaan wij buitengewoon hebben betreurd, door zijn 
aftreden op ondubbelzinnige wijze heeft te kennen gegeven, dat hij 
het overzeese beleid van dit Kabinet niet langer voor zijn verant
woordelijkheid kon nemen. 

Ik verwijs hierbij naar hetgeen de Minister-President dienaangaande 
gezegd heeft bij zijn beantwoording van de vragen van den heer 
Tilanus in de vergadering der Tweede Kamer van 27 November 1947. 

Op de derde vraag: Houdt dit ontslag verband met de ten aanzien 
van Indië door de Regering gevolgde politiek, antwoordt de Minister 
als volgt: 

„Ten aanzien van de derde vraag van de geachte afgevaardigde 
de heer Tilanus kan ik mededelen, dat de ontslagaanvrage van 
de heer Schagen van Leeuwen inderdaad samenhangt met zijn 
beoordeling van de situatie in Indonesië. Hoewel hij zelf het in 
"slands belang niet opportuun acht, dat nader op zijn motieven 
wordt ingegaan, kan wel worden gezegd, dat hij zich in hoofd
zaak bezwaard gevoelde door de omstandigheid, dat niet bij 
voorbaat een limiet werd gesteld aan de tijd, gedurende welke 
Nederland, rekening houdend met de wensen van de Veiligheids
raad, militair een afwachtende houding aanneemt." 

Bij een dergelijke reactie op de ontwikkeling der overzeese ver
houdingen door den toenmaligen Minister van Marine, meen ik mij 
ontslagen te kunnen achten van een verdere motivering mijner opinie. 

De Minister ad interim heeft gemeend die verantwoordelijkheid 
voor het beleid van het Kabinet, waarvan hij deel uitmaakt, wèl 
verder te kunnen dragen en hij heeft in de Tweede Kamer op tref
fende wij/.e getuigd van het diepe be:-,ci\ waarmede hij haar draagt. 
Ik heb de desbetreffende passage in de Handelingen der Tweede 
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Kamer over de begroting van Oorlog 1948 met waardering gelezen. 

Ik moge daarbij alleen opmerken, dat het m.i. enig verschil moet 
maken, dat de Minister, in tegenstelling met zijn voorganger, zich in 
zijn verantwoordelijkheid gesteund weet door het oordeel van de 
politieke partij, waarvan hij deel uitmaakt, welk oordeel nog steeds 
het beleid van dit Kabinet dekt en juist in dat partij-oordeel ligt de 
oorsprong mijner bezwaren. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is niet mijn bedoeling met den Minis
ter van gedachten te wisselen over de samenstelling der vloot, over 
het nut van kruisers, torpedojagers of onderzeebootjagers. Ik laat 
dat gaarne over aan de marinedeskundigen; wèl stel ik er prijs op 
iets te zeggen over de plaats, die de weermacht, in casu de marine, in 
het leven van het Nederlandse volk behoort in te nemen. In de 
Memorie van Antwoord lees ik, dat de Minister slechts ten dele in
stemt met het oordeel van enige leden, dat de Koninklijke Marine 
haar taak slechts behoorlijk zal kunnen vervullen, indien zij kan 
steunen op een doeltreffend uitgeruste en moderne koopvaardijvloot, 
omdat naar de mening van den Minister door deze uitspraak het 
zwaartepunt wordt verlegd. De Minister acht het juister te stellen, 
dat voor een land, hetwelk, zoals Nederland, over een grote en ge
lukkig nog steeds groeiende koopvaardijvloot beschikt, een krach
tige oorlogsmarine noodzakelijk is. Daarbij zal de koopvaardij voor 
haar defensieve taak moeten zijn toegerust. 

Ik meen, Mijnheer de Voorzitter, dat de Minister en de in het 
Voorlopig Verslag aan het woord zijnde leden enigszins langs elkaar 
heen redeneren; in elk geval lijkt het mij gewenst, op de opvatting 
dezer leden enige nadere toelichting te geven. 

Er is een opvatting van de weermacht van een land en dus ook 
van de oorlogsmarine, die er een deel van uitmaakt, dat de Staat, 
op zelfhandhaving bedacht, een organisatie in het leven roept te 
zijner bescherming tegen aanranding door binnen of buitenlandse 
belagers en daartoe op de natie wettelijke verplichtingen legt om in 
die organisatie te dienen en haar bovendien te bekostigen. 

Er is een andere opvatting, waarmede ik de mening weergeef van 
de in het Voorlopig Verslag ter zake aan het woord zijnde leden, 
die de weermacht ziet als het volk zelf, dat zich in abnormale tijden 
van oorlog tegen aanranding van zijn vrijheid, van binnen uit of van 
buiten af, door een oorlogsorganisatie beschermt, waarvoor het in 
normale tijden van vrede reeds de voorbereidingen treft. 

De eerste opvatting ziet de weermacht als een orgaan van den 
Staat, waarmede deze, indien nodig, zich zelf en zijn bezittingen, bij
voorbeeld de koopvaardijvloot, beschermt, de tweede ziet die weer
macht als een deel van het volk zelf, dat strijdbaar wil zijn, als zijn 
bestaan bedreigd wordt, en dit doel slechts kan bereiken, als het 
zijn leger en zijn vloot ziet in organisch verband met zich zelf, geeste
lijk, sociaal, maar ook materieel-economisch. 

Wij zijn in den grond der zaak een zeevarend volk, ondanks de 
grote vlucht, die landbouw en industrie in ons land hebben genomen, 
en in de komende tijden zal dat misschien weer duidelijker naar voren 
komen. De oorlogsvloot van een zeevarend volk is niet anders dan 
het strijdbare deel van zijn handels, van zijn vredesvloot en moet 
daarmede, zowel wat bemanning als materieel betreft, in organisch 
verband staan en daaruit worden opgebouwd. 

Een opvatting van leger en vloot als organen van den Staat, 
staande ten behoeve van dien Staat, leidt tot étatisme met alle kwade 
gevolgen van dien. 

Het zou mij interesseren, Mijnheer de Voorzitter, van den heer 
Minister te mogen vernemen of Zijne Excellentie dezen gedachten
gang onderschrijft. 

Uit mijn opmerking, die ik bij de behandeling der begroting van 
Oorlog maakte over het V.H.K. en welke ook geldt voor de marva's, 
moge blijken, dat ik de vrouwelijke hulpdiensten in haar vredes
formatie niet hogelijk apprecieer en ik de overtuiging ben toegedaan, 
dat de gelden, die hiervoor worden uitgetrokken, doeltreffender kun
nen worden besteed. 

Ik heb met veel belangstelling gelezen, dat aan de grote Neder
landse werven belangrijke opdrachten zijn verstrekt voor den bouw 
van een aantal oorlogsschepen. Ik zou wel gaarne eens willen weten, 
welk deel van den kostprijs van deze schepen weer als loon en salaris 
in de gewone maatschappelijke circulatie terugkomt, om daaruit nog 
weer een argument te kunnen putten tegen de bewering, dat het geld, 
dat voor leger en vloot besteed .wordt, voor de instandhouding van 
het gewone economische leven geen rol meer speelt en dus verloren 
is. Tevens zou ik het van belang achten, indien de Minister bij een 
volgende begroting een overzicht zou willen geven van de wijze van 
besteden der aangevraagde gelden, door deze te splitsen in lonen en 

Handelingen der Sta ten-Generaal. — 1947—1948. — L 

(Vixseboxse e. a.) 
salarissen, die op enigerlei wijze weer in het gewone economische 
verkeer terecht komen, kosten van materieel, dat uitsluitend in tijden 
van oorlog dienst kan doen, en kosten van materieel en vaste goede
ren, die van doorlopende betekenis zijn voor leger en vloot, alles ge
scheiden voor land en zeemacht. Wellicht wil de Minister dit eens 
in overweging nemen. Een helderder inzicht in de verdeling der be
nodige gelden zou kunnen leiden tot een doelmatiger besteding. 

Mijnheer de Voorzitter! Hoewel ik hoop, dat het Departement van 
Marine spoedig weer een eigen hoofd zal verkrijgen, geloof ik, dat de 
huidige bewindsman dank verdient voor de kundige wijze, waarop 
hij het Departement heeft geleid. Meds namens mijn politieke vrien
den verklaar ik, dat wij onze stem aan dit wetsontwerp zullen geven. 

De heer Algra: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mij beperken tot 
enkele korte opmerkingen. Daarvoor zijn, dunkt mij, twee goede 
redenen. In de eerste plaats is de materie, die ons nu bezighoudt, in 
de Tweede Kamer uitvoerig en in vele gevallen afdoende behandeld. 

In de tweede plaats zijn de algemene beginselen van ons beleid op 
het gebied van defensie de vorige week reeds bij de begroting van 
Oorlog besproken. 

De opmerkingen, die ik wil maken, hebben in de eerste plaats 
betrekking op de geest bij de marine. Een goede geest is van groot 
belang, ook omdat onze marine de natis dikwijls representeert in het 
buitenland. Het doet mij daarom genoegen hier een woord van waar
dering te kunnen wijden aan de voortreffelijke geest, die bij de 
marinemensen zich openbaart. In dit verband wil ik er op wijzen, 
dat ook de geestelijke verzorging van de marine zeer is verbeterd en 
dat er op dit gebied enorm veel is veranderd. Wanneer wij ons nog 
herinneren, dat onder het Ministerie-Heemskerk er voor het eerst 
een vlootpredikant werd benoemd en hoe dat aanleiding heeft ge
geven tot een geweldige agitatie in een deel van de Nederlandse pers, 
hoe sommige bladen zich hebben uitgeput in het vinden van carica
turen — een uitputting, die ten slotte leidde tot vervelende herha
ling — en wanneer men dan daartegenover stelt niet alleen de wijze, 
waarop de geestelijke verzorging bij de marine thans is geregeld, 
maar ook de waardering, die zij ondervindt bij de marinemannen en 
ons volk, dan is er inderdaad veel veranderd. Onlangs overkwam het 
mij, dat ik een marineman tegen een student, waarvan hij — tot zijn 
verwondering — hoorde, dat hij iemand was, die voor dominee stu
deerde, hoorde zeggen: Maar dan hoop ik, dat je een predikant zal 
worden net als dominee Sillevis Smit. Wanneer men dergelijke 
dingen bemerkt, dan is de tijd, waarin men zeide: Een dominee aan 
boord geeft maar machinesehade, toch wel voorbij. 

Ik zou, wanneer nu niet de begroting van Marine, maar die van 
Oorlog aan de orde was, daaraan iets willen toevoegen, nl. iets over 
de veldpredikers en dan een woord van waardering wijden aan ds. 
Koningsberger, die als veldprediker — ik zou bijna zeggen: dè veld
prediker — in Indie thans is afgetreden. Nu kan ik zijn naam helaas 
slechts in het voorbijgaan noemen. 

Thans wil ik iets zeggen over de vlootplannen. 
In de eerste plaats sluit ik mij gaarne aan bij de opmerkingen van 

de heer van Voorst tot Voorst, nl., dat het wel teleurstellend is, dat 
de wederopbouw van onze marine blijkbaar niet sneller kan.'Wij 
moeten daarin berusten. 

In de tweede plaats wil ik opmerken, dat ik den Minister zeer 
dankbaar ben voor de voortreffelijke wijze, waarop hij de bouw van 
kruisers heeft verdedigd. Ik zou daarbij kunnen terugkomen op het
geen de vorige week door mij is gezegd in verband met de rapporten, 
die betrekking hebben op de val van Singapore. 

Ik herinner er alleen maar aan, dat uit die rapporten zo duidelijk 
blijkt, dat alleen complete eenheden wat betekenen en dat het sturen 
van losse schepen en andere losse middelen telkens op een teleur
stelling uitloopt. Wanneer men geen harmonisch gevormde eskaders 
heeft, krijgt men altijd ongelukken. Ik zeg dus nogmaals: ik vind het 
een zeer gelukkig beleid, dat de Minister in dit opzicht heeft getoond. 

In de derde plaats zou ik, wat de wederopbouw betreft, iets willen 
zeggen over de bouwplannen. Ik zou hierbij willen waarschuwen voor 
een bepaald gevaar. Wanneer men in de pijnlijke situatie verkeert, dat 
het bouwen stagneert, dat het bouwen van goede schepen veel meer 
tijd vergt dan men eigenlijk zou wensen, kan ik mij indenken, dat het 
gevaar zich openbaart, dat men ten aanzien van zijn eisen een mati
ging gaat betrachten, die niet zonder gevaar is, en dat men tevreden 
is met een schip, waarvan men zegt: Nu ja, het is onder bepaalde 
omstandigheden wel aardig om zo'n schip te hebben, je kunt er be
paalde dingen wel aardig mee doen. Ik geloof, dat wij juist in verband 
met de beperkte middelen, waarover wij beschikken, er voor moeten 
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zorgen, dat men het weinige, dat men bouwt, ook volstrekt goed 
maakt, zodat men een schip krijgt, waarvan men kan zeggen: Daar 
kun je bij wijze van spreken alles mee doen door zijn snelheid, zijn 
harmonische bewapening. Alleen door buitengewoon hoge eisen aan 
alle onderdelen te stellen, komt men te beschikken over een geheel. 
dat grote mogelijkheden biedt. Ik zou dus den Minister dringend 
willen vragen de verzekering te geven, dat men door tijdnood of dooi
de beperkte middelen niet gaat vervallen in het systeem, dat wij 
vroeger wel eens hebben gekend, dat men schepen ging bouwen, 
waarvan de deskundigen en zelfs de minder deskundigen moesten 
zeggen: Wat is dat eigenlijk voor een schuit.' Wat bedoelt men er 
eigenlijk mee? 

Mijnheer de Voorzitter! Wanneer ik vraag om een type schepen, 
v/aarvan men kan zeggen, dat ze werkelijk allround zijn, dan geldt dat 
zelfde van het personeel. Ik heb wel eens de indruk, dat bij de oplei
ding voor de marine de specialisering zo sterk is doorgevoerd, dat er 
bezwaren ontstaan. Bepaalde mannen worden in die mate specialist, 
dat zij alleen maar voor een zeer beperkt onderdeel van het werk 
kunnen worden gebruikt. Dat doet mij altijd denken aan wat men 
uit de zeer oude tijd van de marine heeft opgetekend, nl., dat hei 
toen is voorgekomen, dat officieren van het korps mariniers uit
stekend specialistisch getraind waren, alleen, ze konden niet zwem
men! Ik ben weer op die gedachte gekomen, omdat ik in de Memorie 
van Antwoord gelezen heb over bepaalde specialisten onder het 
officierenkorps, bijv. officieren, dit uitsluitend tot taak hebben het 
coderen en decoderen. 

Wanneer men over beperkte middelen beschikt en over kleine 
eenheden, lijkt het mij van het grootste belang, dat men er ook met 
alle nadruk naar streeft, dat zowel de officieren als het lagere per
soneel zoveel mogelijk allround geoefend zijn, zodat ze voor meer 
dan één taak geschikt zijn. Men kan nimmer vooruit bepalen, weike 
speciale vakmensen misschien plotseling voor een andere bestemming 
zullen moeten invallen. Daarom wil ik er bij den Minister op aan
dringen om er bij zijn beleid met name voor te zorgen, dal de op
leiding zo universeel mogelijk zij, zodat men krijgt allround officie
ren en niet in den eenvoudigen zin, waarin ik het bedoelde, 
specialisten. 

Ten slotte nog iets over de oefeningen. Ik geloof, dat, wat de 
rapporten betreffende verschillende ondernemingen en expedities in 
de jongste oorlog, met name in het Verre Oosten, ook in de Javazce 
en in het gehele Rijksgebied in het Oosten ons hebben geleerd, wel 
dit is, dat het gebiedend noodzakelijk is, dat men zich in vredestijd 
voorbereidt door oefeningen, die zo dicht mogelijk benaderen de 
situaties, die zich in oorlogstijd kunnen voordoen: dat betekent ook 
oefeningen in groot verband en onder moeilijke omstandigheden en 
dergelijke oefeningen in groot verband kan men niet telkens ver
vangen door er van alles bij te improviseren. Wanneer men vroeger 
de verslagen las van de manoeuvres van onze vloot, ontdekte men 
daarin telkens, dat bijv. die oude trouwe „Gelderland" weer de haven 
was uitgevaren en dat de „Gelderland" ditmaal een slagkruiser moesi 
voorstellen of een andere schuit. Dat werd alles geïmproviseerd op 
een wijze, die weinig bevredigend was en ook weinig baatte. Daar
om zou ik den Minister willen vragen: Is het niet tijd om te over
wegen, dat men bij oefeningen in groter verband zich niet beperkt tot 

lingen van de Nederlandse eenheden alleen, maar dat men over
gaat tot oefeningen in bondgenootschappelijk verband.' Naar mijn 
inzicht is alleen dan de hoge male van paraatheid te bereiken, die in 
dezen tijd noodzakelijk is. 

De heer Brandenburg: Mijnheer de Voorzitter! Het lag aanvankelijk 
niet in mijn bedoeling hij dit hoofdstuk van de begroting het woord 
te voeren; de reden, dat ik het toch doe, is gelegen in hel feit. dat ik 
in de redevoering van den heer Molenaar in de Handelingen een 
nassage heb gelezen, waartegen ik mijn protest wens te doen weer
klinken. Was het bij de begroting van Oorlog, dat ik protesteerde 
tegen het voornemen van den Minister om, zodra de gelegenheid 
zich voordeed daartoe, de communisten uit de Leger en Vlootcom
inissie te weren, thans richt zich mijn protest tegen de opvatting van 
den heer Molenaar, dal de communisten geweerd moeten worden 
van de scheepswerven, waar opdrachten voor de marine worden uit
gevoerd. De heer Molenaar is nl. bevreesd voor sabotage van die 
zijde. De methode, die de heer Molenaar hier voorstaat, is op zijn 
Hollands gezegd, die van broodroof. Deze methode is niet opgekomen 
in het tijdvak, waarin wij nu leven, maar is al zo oud als de weg naar 
Rome. is ten minste toch zo oud als het kapitalisme beslaat. Altijd 
was het /x>. dat wanneer de arbeiders zich op de een of andere wijze 
verzetten en opkwamen voor hun politieke en economische rechten, 

(Brandenburg e. a.) 
dan dat scherpe, maar laffe zwaard van broodroof, gehanteerd werd 
om hen klein te krijgen en murw te maken. In dit opzicht is de heer 
Molenaar dus niet zeer origineel geweest. Het enige, wat ik betreur, is, 
dat niet andere leden van deze Kamer tegen dezen aanslag op de 
rechten van de arbeiders hun protest hebben laten horen; vooral van 
hen, die zich socialisten noemen, had ik verwacht, dat zij deze zeer 
oude methode van broodroof, door den heer Molenaar aangeprezen, 
krachtig hadden afgewezen. Sabotage, zegt de geachte afgevaardigde. 
Ia, sabotage, dat wapen hebben de arbeiders gehanteerd op het ogen
blik, waarop zulks broodnodig was. En voor hen, die dat wapen in 
dien tijd hanteerden, was dat een eer. Maar ik geloof, dat geen enkele 
afgevaardigde in deze Kamer het recht heeft, de arbeiders van sabo
tage te betichten, geen enkele afgevaardigde en allerminst de heer 
Molenaar. Immers, de arbeiders hebben bewezen, dat zij, ondanks 
al het verschil van opvatting, dat zij ten opzichte van een zeker be
leid in Nederland hadden, onder de moeilijkste omstandigheden, 
met de grootste opofferingen van hun kant, aan den opbouw van 
ons land hebben deelgenomen. Al datgene, wat aan den opbouw 
van ons land verricht is na de bevrijding, is in de allereerste plaats 
te danken aan die arbeidersklasse. Ik acht het een gelukkig ver
schijnsel, dat andere sprekers die betichting van sabotage niet hebben 
ondersteund, maar ik had het toch nog een krachtiger houding ge
vonden, als men tegen die woorden had geprotesteerd. 

Ik zeide dus: Er is geen enkele reden en men heeft geen enkel recht 
om de arbeiders van sabotage te betichten. Het gaat in wezen bij 
den spreker, die hierover het woord gevoerd heeft, niet over sabo
tage. Neen, men wil thans de arbeiders angst aanjagen. Bij de steriele 
anticommunistische rel, die op het ogenblik door ons land waart, 
sluit de heer Molenaar, zoals vanzelf spreekt, zich aan. Hij probeert 
de communisten angst aan te jagen. De communisten laten zich niet 
angst aanjagen. Het lijkt misschien een beetje protserig, dat ik er 
eiken keer op terugkom, maar ik zal het toch telkens, wanneer ik 
dat nodig acht. doen: wij hebben in de vijf jaren, die achter ons 
liggen, bewezen, dat men ons geen angst aanjaagt, dat ons ook geen 
angst kon worden aangejaagd door een vijand, die over heel wat 
meer middelen en over heel wat meer macht beschikte als onze 
huidige politieke tegenstanders. 

Intimidatiepogingen — en geen enkel ander doel hebben die op
merkingen omtrent sabotage e.d. — hebben dus volgens mij op de 
communisten en op de overige arbeiders niet den minsten invloed. 

Ik wil in dit verband nog op een belangrijk feit wijzen, nl., dat 
de geachte afgevaardigde de heer Molenaar duidelijk heeft bewezen, 
dat hij van de opvattingen van de arbeiders, die in de scheepsboitw
industrie werkzaam zijn, absoluut geen kaas heeft gegeten. Wanneer 
men maatregelen zou willen nemen — de ondernemers zullen wel 
wijzer zijn, want zij kennen hun arbeiders—, zou men grote groepen 
arbeiders moeten ontslaan en dan zou men, natuurlijk ongewild, 
juist sabotage plegen. 

Wij en de arbeiders vrezen dat hulpeloze gedoe dus niet. Ik heb 
het slechts willen aanstippen als een anti-Nederlands en een anti
democratisch gedoe. 

Ik zou gaarne van den Minister vernemen of hij de mening van 
den heer Molenaar in dezen deelt en of hij van plan is op de sug
gestie van den heer Molenaar in te gaan en eventueel van zijn kant 
druk zal uitoefenen op de ondernemers, die opdrachten voor de 
marine uitvoeren, om communisten of geestverwanten van de com
munisten te ontslaan. 

De heer Fiévez, Minister van Oorlog. Minister van Marine a.i.: 
Mijnheer de Voorzitter! Van de waardering, die zowel door de ge
achte afgevaardigde de heer Molenaar als door de geachte afgevaar
digde de heer Vixscboxse is geuit jegens mijn ambtsvoorganger de 
heer Schagen van Leeuwen, heb ik met grote voldoening kennis 
genomen. 

De Regering heeft voorts nota genomen van de mededelingen van 
enkele geachte afgevaardigden, dat zij tegenstanders zijn van de 
samenvoeging van de Ministeries van Oorlog en van Marine en dat 
zij het zelfstandig voortbestaan van het Ministerie van Marine, bij 
voorkeur, zoals de geachte afgevaardigde de heer Molenaar zeide. 
onder leiding van een bekwaam zee-officicr. zouden wensen. Uiter
aard kan de Regering geen voorspellingen doen met betrekking tot 
hetgeen na de verkiezingen slaat te geschieden. Ik meen evenwel, dat 
in de Memorie van Antwoord duidelijk is te kennen gegeven, dal 
ook de Regering het interimaat op de duur een te grote belasting 
voor één bewindsman acht, zoals ook de geachte afgevaardigde de 
heer Molenaar te kennen gaf. Ik kan hieraan toevoegen, dat ik 
persoonlijk een terugkeer tot een Departement van Defensie, zoals 
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wij dat vroeger gekend hebben, bepaald niet gewenst acht. Bij de 
mondelinge beraadslaging in de Tweede Kamer heb ik, naar mijn 
mening duidelijk naar voren gebracht, dat aan het huidige interimaal 
geen reden voor vrees tot samenvoeging van de Departementen van 
Oorlog en van Marine kan worden ontleend. Wel acht ik een centraal 
geleide defensiepolitiek zeer gewenst, doch deze kan naar mijn 
mening zeker op andere wijze dan door de samenvoeging worden 
bereikt. Ik geloof, dat ik bij een vroegere gelegenheid — ik weet niel 
of het in deze Kamer dan wel aan de overzijde was — al eens mijn 
persoonlijk inzicht naar voren heb gebracht ten aanzien van de meesi 
juiste organisatie van de defensieleiding. Ik meen, dat de defensie
leiding, zoals die inmiddels in de Verenigde Staten en in Engeland 
is tot stand gekomen, wel bijzonder grote voordelen biedt. Men 
heeft in beide Staten afzonderlijke Departementen van zeemacht 
landmacht en luchtmacht, elk onder een afzonderlijke Minister, ter
wijl in Engeland als leidende coördinerende figuur een vierde Minis
ter, de Minister van Defensie, optreedt en in Amerika eveneens een 
vierde Minister, de Secretary of Defence. In de Verenigde Staten zijn 
er vier Ministers, waarvan één als het ware een leidende functie 
heeft ten aanzien van de drie andere. In Engeland zijn het vier Mi
nisters met een Kabinetsminister als Minister van Defensie. 

Ik moet in dit verband even rechtzetten de blijkbaar uit het recente 
verleden stammende opvatting van de geachte afgevaardigde de heer 
Molenaar, dat de First Lord of the Admiralty in Engeland thans 
nog Kabinetsminister zou zijn. Dat is niet meer het geval sinds er een 
afzonderlijke Minister van Defensie is gekomen, die in het Kabinel 
de gehele defensiepolitiek behandelt. Ik geloof, dat dit de ideale op
lossing is, maar ik geloof intussen ook, dat ons land zich bezwaarbj! 
de luxe van vier Ministers voor de militaire aangelegenheden zal 
kunnen veroorloven. 

Een andere vraag is of hierin zou kunnen worden voorzien door 
het aanstellen van Staatssecretarissen. Dat zou een oplossing kunnen 
geven als in Engeland met Staatssecretarissen voor elk van de drie 
strijdkrachtendepartementen en daarboven de Minister. Intussen 
laat het voorstel tot wijziging van de Grondwet, zoals het door de 
Regering is ingediend, een oplossing als deze niet toe, omdat dit 
voorstel niet kent de Staatssecretarissen-hoofden van Departementen. 
Vandaar, dat deze oplossing niet gekozen kan worden, maar er 
is zeker een oplossing ook in onze staatsrechtelijke verhoudingen en 
mogelijkheden denkbaar, waarbij men de Departementen als af
zonderlijke Ministeries gescheiden houdt — hetgeen een groot voor
deel is in een tijd van reconstructie en opbouw —, terwijl daarin 
toch gevonden kan worden een centrale leiding en coördinatie. 

Verschillende geachte afgevaardigden hebben gewezen op de be
langrijke rol, welke de marine, mede in verband met het tot stand 
gekomen Westelijk pact, in een internationale samenwerking zal 
moeten spelen. Ik ben het hiermede geheel eens. Ook ik ben van 
mening, dat de Koninklijke Marine binnen het bestek van de bond
genootschappelijke samenwerking een taak van betekenis zal moeten 
worden toegekend en dat de volle krachtsinspanning er op zal moeten 
worden gericht de marine in staat te stellen een dergelijke taak te 
vervullen. Ook hier is echter een nuanceverschil en een accentver
legging mogelijk. Ik ben het geheel eens met de geachte afgevaardigde 
de heer de Dreu, die zegt, dat de redenering niet moet zijn: wij zijn 
het aan „onze stand" verplicht met een behoorlijke bijdrage te 
komen. Wij moeten vragen: waar ligt ons belang, wat eist ons belang 
en wat eist de samenwerking van een aantal Staten: daaruit vloeit 
onze bijdrage voort. 

Uiteraard zal hiervoor geld nodig zijn. Ik wil er in dit verband op 
wijzen, dat al diegenen, die het tot stand komen van het Westelijk 
pact en de bondgenootschappelijke samenwerking toejuichen — ik 
heb in dit opzicht zeker geen verdenking —, toch niet moeten denken, 
dat wij er nu met een koopje afkomen. Dat zal zeker niet het geval 
zijn. De samenwerking zal ook van ons offers vragen. Wij zullen 
wat betreft de Koninklijke marine in dit bondgenootschappelijk 
samengaan een belangrijke bijdrage moeten leveren. Zoals ik al in 
de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer mocht opmerken, moeten wij ons echter hoeden voor hel 
maken van plannen, waarvan men de Regering later te recht zou 
kunnen verwijten, dat zij — en ik heb hierbij het oog op moeilijk
heden van allerlei aard, zowel op economische moeilijkheden als op 
personeels en materieelmoeilijkheden — niet konden worden ver
wezenlijkt. In dit verband mag ik even teruggrijpen naar hetgeen ik 
bij de mondelinge beraadslaging over deze begroting in de Tweede 
Kamer mededeelde. Ik wees op het feit, dat van de beide vorige 
jaren 115 millioen gulden moet worden verwerkt, die toen niet be
steed en verwerkt kon worden en dat mét de opzet van deze be

groting en hetgeen van vorige jaren verwerkt moet worden, een 
werkprogramma is ontstaan en aan de Koninklijke marine opgelegd, 
dat overvol is en dat de inspanning van alle krachten zal vergen, 
willen wij bereiken, dat datgene, wat nu wordt gevraagd, mèt de 
erfenis van de vorige jaren op tijd wordt gerealiseerd. Ik zou gaarne 
zien, dat de Volksvertegenwoordiging zich met de Regering plaatste 
op de bodem van de realiteit. Het heeft heel'weinig zin prachtige, 
omvangrijke plannen te maken, waarvan een eenvoudig rekensom
metje aanstonds aantoont, dat het onmogelijk is ze uit te voeren. 
Wat wij moeten doen, is datgene, wat uitvoerbaar is, verwezenlijken, 
zij het ook met inspanning van alle krachten. 

Inmiddels ben ik de geachte afgevaardigden voor hun betogen 
zeer erkentelijk. De wetenschap, dat de Volksvertegenwoordiging 
bereid is zich voor de defensie offers te getroosten, waarbij het 
noodzakelijk is de fouten van het verleden te vermijden, zal op zich 
zelf reeds een stimulerende invloed op het personeel van de vloot 
hebben. 

De geachte afgevaardigde de heer Molenaar heeft met instemming 
gesproken over de plannen tot systematische aanbouw, maar daar
naast wenste de geachte afgevaardigde de aankoop van schepen 
buitenslands, waarbij hij in het bijzonder doelde op Amerika. Hij 
waarschuwde voor het, als ik het zo mag noemen, zich blind staren 
op het meest begeerde type en verwees daarvoor naar de 50 oude 
Amerikaanse jagers, die Engeland in de afgelopen oorlogsjaren in 
gebruik had. De geachte afgevaardigde meent ook, dat de Koninklijke 
marine, gezien haar prestaties in het verleden, bij haar opbouw 
op de krachtige medewerking van de bondgenoten moet kunnen 
rekenen, een mening, welke door mij wordt gedeeld. 

Wij zijn hiermede aan een onderwerp van groot belang gekomen 
en het verheugt mij, dat het ook in deze Kamer is aangeroerd. 
Ook in dit opzicht geldt een factor, waarop ik bij de behandeling 
van de begroting van Oorlog reeds mocht wijzen, n.1. dat wij onder 
snel veranderende omstandigheden leven, waaruit telkens nieuwe mo
gelijkheden voortspruilen. Na de vorige, en in het bijzonder na de 
jongste deviezennota, zal het toch een ieder wel duidelijk zijn, dat 
onze deviezenpositie een vrijelijk aankopen van krijgsmateriaal in 
Amerika niet toeliet en ook niet toelaat. Indien de recente ont
wikkeling van de gebeurtenissen nieuwe perspectieven mocht openen, 
dan zal deze zaak uiteraard opnieuw onder het oog moeten worden 
gezien. In Amerika was het dus onmogelijk schepen te kopen. Elders 
waren de verlangde schepen niet verkrijgbaar, zodat Nederland op 
eigen aanbouw was aangewezen. Ik moge er aan herinneren, dat 
wij in Engeland wel de kruiser Orion hebben kunnen kopen, maar 
deze was alleen als opleidingsschip bruikbaar en niet als deel van 
een strijdbare vloot. Een dergelijke kruiser moet men, naar mijn 
smaak, niet kopen. 

Nu stelde de geachte afgevaardigde de heer Molenaar, dat men 
zich niet blind moet staren op het meest moderne project, wanneer 
men overgaat tot eigen aanbouw, en dat men desnoods met iets 
minder genoegen moet nemen. Ik meen echter, dat het hier gaat 
om de opbouw van een vloot, niet uit overvloed, maar uit armoede, 
en dat alleen op grond daarvan al moet worden gezorgd, dat wat 
verkregen wordt goed en duurzaam is. Dit acht ik de enig juiste 
gedragslijn. 

De heer Vixseboxse heeft in het verband van de eigen aanbouw 
zijn vreugde uitgesproken over de belangrijke opdrachten, die aan 
de Nederlandse werven waren verstrekt, en hij heeft gezegd, dat 
hij gaarne een overzicht zou willen hebben van de bedragen aan 
lonen en salarissen, die op deze wijze in het land blijven. 

Ik kan mededelen, dat bij de aanbouw, ruwweg berekend, ongeveer 
twee/derde van de kosten in de lonen zit. Wat nu dit aantal te bouwen 
schepen in Nederland betreft, in stede dus van het aanvankelijke plan, 
volgens hetwelk een kruiser en twee jagers in het buitenland zouden 
worden gekocht, moet worden gezegd, dat de aanbouw daarvan veel 
langer duurt dan aanvankelijk volgens de optimistische berekeningen 
van de jaren 1945 en 1946 was verwacht. Nu is deze langere aanbouw -
periode aan de ene kant natuurlijk een ongunstige factor, maar aan 
de andere kant was dit ons niet zo vreselijk onwelkom, omdat deze 
periode zeker verantwoord was in verband met de duur van de per
soneelsopleiding. Immers, de materieelvoorziening en de personeels
voorziening moeten in dit opzicht hand in hand gaan. Nu blijken de 
moeilijkheden ten aanzien van de personeelsvoorziening van dien aard 
te zijn, dat ook ten gevolge hiervan een langere aanbouwperiode aan
vaardbaar was. Die moeilijkheden in de personeelsvoorziening wor
den vooral beïnvloed door de vele taken, waarvoor onze vloot zich 
vooral in Indonesië nog altijd ziet gestdd. 
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Om nu op het betoog van de geachte afgevaardigde de heer Mole

naar terug te komen, verouderd materieel moge bruikbaar en aan
vaardbaar zijn en onder bepaalde omstandigheden zelfs welkom, zo
als in het geval van de overdracht van de 50 torpedojagers van Ame
rika aan Engeland gedurende de oorlog, dit kan echter nimmer uit
gangspunt zijn bij een opbouwplan van de vloot. Intussen neemt 
een en ander geenszins weg, dat ik onder de huidige internationale 
omstandigheden het oog geopend houd voor nieuwe mogelijkheden 
op dit gebied. Indien als gevolg van de nu juist tot stand gekomen 
internationale samenwerking zich dergelijke mogelijkheden voor het 
verkrijgen van volwaardig materieel — het moet natuurlijk volwaardig 
zijn — mochten voordoen, ook al is het dus wellicht niet het meest 
begeerde materieel, op voor Nederland aanvaardbare en vervulbare 
voorwaarden, dan zullen — ik herhaal het — deze mogelijkheden 
zeer zeker mijn volle aandacht hebben en zal ik niet nalaten initiatief 
in dit opzicht te betonen. De deskundige instanties op mijn Departe
ment zijn op dit stuk diligent. Maar men realisere zich ook hierbij 
weer, dat, wanneer zich dergelijke aankoopmogelijkheden voordoen, 
de personeelsvoorziening daarbij gelijke tred moet houden met de 
materieeivoorzicning en dat het laten vervallen van bepaalde krijgs
kundige eisen uitsluitend mag plaats hebben, indien zulks op een 
bepaald ogenblik door de nood wordt geboden. 

Het is misschien van deze plaats af wel eens goed te gewagen — 
in tegenstelling met het geluid, dat de vorige week in deze Kamer 
is gehoord — van de grote medewerking, die onzerzijds bij de op
bouw van de vloot van Engelse zijde wordt ondervonden, waar 
men, ondanks de eigen economische moeilijkheden, een open oog 
heeft voor onze moeilijkheden. 

Zo is onlangs de betalingsperiode voor het nieuwe vliegkampschip 
verlengd van vier tot twaalf jaar. Deze wijziging zal bij suppietoirc 
begroting worden aangebracht. Het vorige vliegkampschip de „Karel 
Doorman" werd in bruikleen afgestaan door Engeland. Dit is even
eens het geval met het werkschip Hr. Ms. „Vulkaan'" en het ver
heugt mij zeer u thans te kunnen mededelen, dat mij juist het 
bericht bereikte, dat de Britse Regering haar goedkeuring heeft 
gehecht aan liet in bruikleen afstaan van twee Britse onderzeeboten, 
waardoor het in ieder geval mogelijk zal zijn de geoefendheid van 
het onderzeedienstpersoneel in de naaste toekomst en in afwachting 
van eigen aanbouw in stand te houden. 

Een nieuw project voor Nederlandse onderzeeboten is in be
werking. Eigen research ten aanzien van voortstuwingsmiddelen e.d. 
is, mede in verband met de enorme kosten, niet mogelijk. Wij moeten 
— zoals ook de geachte afgevaardigde de heer Molenaar opmerkte — 
hier gebruik maken van de ervaring van onze bondgenoten. De 
medewerking op dit punt is er en ik heb goede hoop, dat de 
samenwerking in de naaste toekomst nog vruchtbaarder zal worden. 

Vervolgens, Mijnheer de Voorzitter, zou ik, om nog even bij de 
details van de materiële aangelegenheden te blijven, een korte be
schouwing willen wijden aan hetgeen door enkele geachte afgevaar
digden werd gezegd in zake de licentiebouw van seafuries. 

Heb ik de geachte afgevaardigden goed begrepen, dan juicht men 
deze bouw in eigen land wel toe, maar had men toch gaarne hier
naast ook nog aanschaffing in het buitenland gezien, ten einde op 
kortere termijn een groter aantal vliegtuigen te hebben. 

Ik wil niet ontkennen, Mijnheer de Voorzitter, dat dit denkbeeld 
aantrekkelijk is, en ik kan er zelfs aan toevoegen, dat aankoop van 
seafuries naast aanbouw in Nederland een punt van ernstige over
weging bij mij heeft uitgemaakt. Het aanwezig zijn van een vlieg
tuigindustrie in Nederland maakt echter een planning voor deze 
industrie op langere termijn noodzakelijk en van zulk een planning 
vormen Overheidsorders een integrerend deel. Het werd dan ook niet 
logisch geacht, naast de orders aan de eigen industrie nog orders 
voor precies dezelfde soort materieel in het buitenland te plaatsen. Een 

voor de eigen industrie moet voor langere tijd zijn ge
gd en na voltooiing van de eerste opdrachten moeten vol

gende orders komen. Hier moeten dus, zo nodig en zo mogelijk, be
paalde bezwaren worden aanvaard. Ik meen, dat deze bezwaren 

.orden aanvaard, omdat deze vliegtuigen, ook bij aanbouw 
I, bijtijds aanwezig kunnen zijn voor hun taak op ons 
impschip. 

De geachte afgevaardigde de heer van Voorst tot Voorst heeft 
I, dat wij in de houding van afwachten — ik geloof, dat het 

niet helemaal juist is, te spreken van een houding van afwachten, 
want hier lipt een concreet plan, dat verwezenlijkt wordt — nog 
terug zijn ten aanzien van de vliegtuigen dan ten aanzien 
van de vloot. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof niet, dat dit geheel juist is. Er 
heeft een verschuiving plaats gehad van 1947 naar 1948, maar de 
vliegtuigen komen toch tijdig klaar voor het vliegkampschip. De 
aankoop van vliegtuigen zal ongetwijfeld gelijke tred houden met de 
vorming van dit eerste eskader. Wordt intussen besloten tot uitbrei
ding van de sterkte van de vloot, dan zal daarmee annex zijn een 
uitbreiding van het aantal vliegtuigen. Deze laatste kan ik nog niet 
overzien en daarop doelde ik in de Memorie van Antwoord. 

Ten slotte heeft, voor wat het materieel betreft, de geachte afge
vaardigde de heer Molenaar gesproken over de aanbouwplannen van 
de smaldelen en hij is de enige geweest in deze vergadering, die zijn 
twijfel heeft uitgesproken over de noodzaak van deze smaldelen voor 
de koopvaardijbescherming. Indien ik hem goed heb begrepen, is hij 
van mening, dat ons land voor dat doel wellicht kan volstaan met 
losse eenheden van klein materieel, zoals onderzeeërs en torpedoboot
jagers. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben op deze quaesties in de andere 
Kamer uitvoerig ingegaan en door verschillende geachte afgevaar
digden, die hedenmiddag het woord hebben gevoerd, is daarop terug
gegrepen. Toch acht ik deze aangelegenheid van zodanig belang, 
dat ik, nu mij blijkt, dat de geachte afgevaardigde de heer Molenaar 
in dezen nog niet overtuigd is en terugkomt op de vraag of het 
toch eigenlijk niet beter zou zijn, dat wij ons specialiseren op klein 
materieel in plaats van wat wij dan noemen „smaldelen", meen, dat 
het nodig is, ook in deze Kamer op dat betoog — zij het misschien 
ook v/at kort — in te gaan. 

Allereerst wil ik er op wijzen, dat de naam „Task Force" eigenlijk 
misleidend is. Ik wilde, dat men die naam maar niet had geïntrodu
ceerd ten aanzien van de smaldelen, welke wij op het oog hebben. 
De naam „Task Force" wordt typisch altijd gehecht aan een vloot
onderdeel. zoals dat in de Pacific is opgetreden in de laatste oorlog, 
veelal met een andere taak dan wij die zien voor de smaldelen, welke 
wij ons voorstellen te bouwen. Daarom denkt men altijd aan die 
taak en daardoor krijgt men verwarring. Natuurlijk is in zijn alge
meenheid de naam „Task Force" juist. Het is een op een bepaalde 
wijze samengestelde vlooteenheid om een bepaalde taak te vervullen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mag ik zeer in het kort bekijken een smal
deel, dat tot taak heeft de bescherming van de koopvaardij, en mag 
ik een ogenblik aandacht wijden aan de scheeptypen, die naar mijn 
overtuiging in een dergelijk smaldeel onontbeerlijk zijn. Ik zal mij 
dus bepalen tot wat naar mijn mening de hoofdtaak van onze vloot 
is: de handelsbescherming, waarmede verschillende geachte afge
vaardigden zich volkomen akkoord hebben verklaard. 

Ik zal dus niet ver uitweiden over andere doelstellingen. Ik wil in
tussen over een andere doelstelling wel iets zeggen, ook naar aan
leiding van de opmerking van de geachte afgevaardigde de heer de 
Dreu ten aanzien van een onverhoedse aanval. Natuurlijk is een 
onverhoedse aanval in de ene politieke strategische, internationale 
conceptie minder waarschijnlijk dan in de andere. Hij blijft echter 
onder alle omstandigheden mogelijk. 

Maar wanneer wij zien naar de taak van onze marine, moeten wij 
ook kijken naar de taak in Indië. Wij zijn enigszins geneigd, uitslui
tend naar Nederland te kijken. Misschien dat de ontwikkeling van 
de staatkundige verhoudingen overzee daartoe aanleiding heeft ge
geven, maar ik geloof, dat dit gevaarlijk is en dat wij het niet moeten 
doen. Evenmin als waar ook elders mag er in Indonesië een strate
gisch vacuüm ontstaan, nu niet en ook niet, nadat de Verenigde Staten 
van Indonesië en de Nederlands-Indonesische Unie tot stand zullen 
zijn gekomen. 

Reeds dikwijls heb ik ook in deze Kamer als mijn overtuiging 
kenbaar gemaakt, dat zelfstandige landsverdediging voor Nederland 
onmogelijk is. Ik meen, dat deze stelling ook voor Indonesië opgaat 
en dat ook daar in een internationaal conflict de verdediging zal 
moeten worden gevoerd in samenwerking met de bondgenoten. Dit 
brengt echter verplichtingen mede, evenals ons Westers Pact ver
plichtingen zal medebrengen, verplichtingen, thans voor het Konink
rijk en later voor de Nederlands-Indonesische Unie en de daarin 
verbonden partners. 

De Regering ziet deze verplichtingen zo, dat er voorshands in dat 
gebied steunpunten zullen moeten zijn, die in samenwerking door 
zee, land en luchtmacht moeten worden opengehouden en vast
gehouden, totdat de bondgenootschappelijke strijdmacht — dit kan zijn: 
een strijdmacht van de Verenigde Naties of een strijdmacht van een 
aantal in het kader der Verenigde Naties regionaal samenwerkende 
Staten — zich op deze steunpunten kan baseren. In eerste instantie 
ligt hier dus een taak voor de defensie der Unie en totdat de strijd -
krachten van de Verenigde Staten van Indonesië zich voldoende tot 
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een operationele strijdmacht zullen hebben ontwikkeld — een der
gelijk ontwikkelingsproces duurt lang blijkens de ervaring, dat gaat 
niet snel —, zal in het kader van de bijstand het zwaartepunt liggen 
in de strijdkrachten van het Koninkrijk, met name in de Koninklijke 
marine. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu terug op de andere taak, die 
wij zien als de hoofdtaak van de vloot in de toekomst, nl. de handels
bescherming. Wanneer wij ons afvragen hoe de vloot moet zijn 
samengesteld, die tot taak heeft de handelsbescherming, de bescher
ming van convooien op zee, dan moeten wij beginnen met ons af 
te vragen: wat zijn de gevaren, die onze koopvaardij in oorlogstijd 
ter zee bedreigen? Zijn dat slagschepen? In de huidige constellatie 
zeer waarschijnlijk niet. Wat zijn het dan wel? Het zijn vliegtuigen 
met grote actieradius, onderzeeboten en z.g. raiders, bewapende koop
vaarders. Dat zijn de gevaren, die onze koopvaardij bedreigen en wat 
moet nu tegen deze gevaren worden gedaan? 

In de eerste plaats: tegen het vijandelijk vliegtuig met grote actie
radius hebben wij nodig vliegtuigen ter bestrijding, dus een vliegkamp
schip, waarop deze vliegtuigen ter bestrijding gebaseerd zijn. Maar 
vliegtuigen alleen zijn niet voldoende. Evenals te land moet het werk 
van de vliegtuigen worden aangevuld met het werk van de luchtdoel
artillerie. Wij hebben dus ook luchtdoelartillerie nodig ter bestrijding 
van de vijandelijke vliegtuigen en die luchtdoelartillerie moet ergens 
geplaatst worden; zij kan geen plaats vinden op een vliegkampschip, 
dat daartoe niet voldoende gelegenheid biedt. Wij moeten dus hebben 
emplacementen voor die luchtdoelartillerie. Dit wat het werk der 
vliegtuigen betreft 

In de tweede plaats: de raiders, bewapende koopvaarders; ook daar
tegen moeten de convooien beschermd worden. Torpedo's zijn daar
tegen niet het meest geëigende wapen, omdat door de ontwikkeling 
van de techniek, vooral van de radar, de strijd op zeer grote afstand 
ontbrandt, buiten het bereik van de torpedo's, zodat het verdragend 
kanon een rol moet spelen. Dit verdragend kanon moet ergens ge
plaatst worden: het kan niet geplaatst worden op een vliegkampschip; 
het moet dus, evenals het luchtdoelkanon, een emplacement hebben 
om de varende convooien te kunnen beschermen en dat emplacement 
noemt men „kruiser". Wij hebben dus nodig kruisers, waarop de ge
schutskracht zich kan bevinden ter beveiliging van de convooien tegen 
vliegtuigen en tegen raiders; deze kruisers zijn onmisbaar. 

Tegen de vijandelijke onderzeeboten ten slotte hebben wij nodig 
onderzeebootjagers, maar ook deze onderzcebootjagers moet:n hun 
bescherming b.v. tegen raiders weer vinden in het geschut van de 
kruisers. 

Wil men een convooibescherming effectief, doelmatig, doeltreffend 
ten uitvoer brengen, dan is daarvoor dus nodig een team van een
heden, die eikaar aanvullen en die gezamenlijk, niet ieder op zich zelf, 
deze taak kunnen vervullen, een team, dat op elkaar is ingespeeld, 
zoals elk team op elkaar ingespeeld behoort te zijn. Dat nu wordt 
een harmonisch geheel, dat wij e:n smaldeel noemen, en waarin de 
kruiser naast zijn artilleristische taak, als door mij uiteengezet, boven
dien de taak vervult van te zijn het gevechtsccntrum, de commando
kern, omdat alleen de kruiser daarvoor de nodige ruimte biedt. 

Nu zal men misschien zeggen: Ja, maar die kruisers moeten de 
bondgenoten maar leveren en dan kunnen wij ons bepalen tot het 
leveren van het kleine materieel. Ik voor mij zie bondgenootschappe
lijke samenwerking als een absolute noodzaak en ik geloof niet, dat 
deze Kamer met mij daarin van mening verschilt. De omstandig
heden kunnen oorzaak zijn, dat onze bijdrage in de samenwerking 
slechts bescheiden is, maar zelfs al is onze bijdrage bescheiden, dan 
moet ze toch waardevol zijn. En waardevol kan een bijdrage pas zijn, 
wanneer zij is een harmonisch geheel. Op zeer juiste wijze is dat ook 
aan de hand van verschillende voorbeelden bij de begroting van 
Oorlog door de heer Algra aangetoond. Dit betekent niet, dat wij 
nu „grote Mogendheid in het klein" moeten gaan spelen, dat wij nu 
alles, wat de grote Mogendheden hebben, in het klein moeten heb
ben, u zult mij ook in deze Kamer nooit een pleidooi horen voeren 
voor slagschepen, maar u zult mij wel horen pleiten voor een har
monische samenstelling van het apparaat, dat wij nodig hebben voor 
de vervulling van onze taak. Daarbij komt nog als bijkomstig voor
deel, dat, wanneer wij in onze eigen vlootorganisatie deze verschil
lende, noodzakelijke componenten hebben, daardoor ook de oefening 
en de opleiding van het personeel zeer vergemakkelijkt worden. IK, 
is voor het oefenen vrijwel onontbeerlijk. Ik hoop, dat ik hierin. 
voornamelijk na het betoog van den heer Molenaar, ook deze Kamer 
heb mogen overtuigen van de noodzakelijkheid van een harmonische 
samenstelling van onze bijdrage aan een internationale strijdmacht. 

Ik ben overtuigd, dat wij met de plannen, zoals deze in deze begroting 
verankerd zijn. zij het dat het bescheiden plannen zijn, ons op de 
goede weg bevinden. 

De tweede vraag, door enkele geachte afgevaardigden gesteld, is 
deze. Goed, die samenstelling aanvaard ik of laat ik gaarne over 
aan de deskundigen, maar hoeveel dan? Mijn antwoord hierop kan 
kort zijn. Wij moeten zover gaan als onze draagkracht veroorlooft. 
Ik heb dat ook in de Memorie van Antwoord gezegd. De heer de 
Dreu heeft er zoeven nog de vinger opgelegd: deze geachte afgevaar
digde weet in welke geest ik het bedoel, nl. in die van de harmonie, 
die er tussen de verschillende uitgaven van de Staat behoort te zijn. 
Hiertoe zu'len wij ook diepgaand overleg moeten plegen met bond
genoten. Onze bijdrage in deze samenwerking moet waardevol zijn 
en zo groot als onze draagkracht toelaat. Wij moeten hierbij tevens 
rekening houden met de uitgestrektheid van het gebied, waarin wij 
hebben op te treden. Ik denk hierbij aan de taak, die wij ook in de 
'nieuwe staatkundige constructie in het kader van de bijstand zullen 
hebben in Indonesië. 

Dit eist dus zeker meer dan één, wat wij dan alsnog maar noemen: 
„smaldeel" en op deze grond werden door mijn beide ambtsvoor
gangers drie smaldelen nodig geacht. De vorige begrotingen spreken 
er duidelijk van. Zoals ik zeide in de Memorie van Antwoord aan 
de Tweede Kamer, bluft ook mijn oog hierop gericht, al zullen hier
aan, hetgeen ik in de Tweede Kamer gaarne heb toegezegd, nog een 
grondige studie en ec:i uitvoerige gedachtenwisseling vooraf moeten 
gaan. Ik spreek liever over een studie en gedachtenwisseling dan over 
een debat in grote stijl, gelijk de geachte afgevaardigde de heer van 
Voorst tot Voorst heeft gedaan, want men kan de discussie hierom
trent op verschillende wijze voeren. Ik denk bij voorkeur hier aan de 
Leger en Vlootcommissie, waarin dergelijke vraagstukken van alle 
kanten bekeken kunnen worden. Wanneer de geachte afgevaardigde, 
indien hij spreekt over een debat in grote stijl, zich denkt een debat 
in de Volksvertegenwoordiging, dan ga ik daarmede uiteraard vol
komen akkoord. En natuurlijk — ik sluit mij ten deze gaarne aan 
bij hetgeen de geachte afgevaardigden de heren van Voorst tot 
Voorst en de Dreu gezegd hebben —- zal, voordat wij tot een verdere 
ontwikkeling besluiten, een zeer nauw overleg met de bondgenoten 
en derzelver staven noodzakelijk zijn om onze plaats en taak juist 
te bepalen. 

Ik herhaal nog eens, dat wij voorlopig goed zullen doen ons te 
realiseren, dat onze mogelijkheden — wat wij ook gaarne zouden 
willen — uiterst beperkt zijn op het ogenblik en dat verwezenlijking 
van het voorlopig gestelde doel toch reeds een enorme inspanning 
zal vergen. 

De geachte afgevaardigde de heer Molenaar heeft gewezen op de 
mogelijkheid, dat de lust tot dienstneming bij de Koninklijke marine 
wel eens zou kunnen worden bekoeld door het ineenschrompelen 
van de aanvankelijk gestelde plannen: eerste drie smaldelen, toen 
twee en nu komt er ten slotte één smaldeel uit de bus van de be
groting 1948. Nu meent de geachte afgevaardigde als stimulans te 
moeten aanbevelen geschiedschrijving, ten einde deze lust weer wat 
te verhogen. Ik ben gaarne bereid de door de geachte afgevaardigde 
gewenste voortvarendheid op het gebied van de geschiedschrijving 
te bevorderen, maar ik mag toch niet nalaten, hier ook een waar
schuwend woord te laten horen. Het belang van de geschiedschrijving, 
ook voor de erkenning van onze internationale positie, zie ik vol
komen in, maar er blijkt wel eens een zekere overschatting van de 
officiële geschiedschrijving en een onderschatting daarnevens van 
hetgeen het particulier initiatief op dit gebied doet. 

Wat de marine betreft, de officiële geschiedschrijving, die bij de 
historische sectie van de marinestaf plaats heeft, moet gedegen en 
grondig geschieden door ter zake deskundigen. Dat is een werk, 
dat tijd vraagt. Dit geldt te meer, omdat vóór de geschiedschrijving 
in engere zin kan beginnen een grondige en tijdrovende documentatie 
nodig is, wil hët samen te stellen werk inderdaad historisch-weten
schappelijke waarde hebben. Daarom kan ik tot mijn leedwezen, 
gezien de vele andere taken, die op het ogenblik moeten worden 
vervuld, aan de geschiedschrijving niet die hoge prioriteit verlenen, 
üe de geachte afgevaardigde blijkens zijn vragen wel zou wensen. 

De geachte afgevaardigde heeft mij gevraagd wie er met de 
officiële geschiedschrijving zijn belast en wat de kosten zijn. Met 
de officiële geschiedschrijving bij de marinestaf zijn belast een ge
pcnsionneerd vicc admiraal, bijgestaan door een gepensionneerd 
kapitein-luitenant ter zee — de juiste leeftijd van hen, waarnaar de 
geachte afgevaardigde de heer Algra thans vraagt, is mij niet bekend 
—, een hoofdofficier-vlieger 2de klasse, een luitenant ter zee 1ste 
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klasse en een typiste. De salariskosten bedragen ongeveer f15 000. 
Dit bedrag is uitgetrokken — dit ook in antwoord op een vraag 
van de geachte afgevaardigde — onder de personeelskosten van artikel 
17 van de begroting. 

Ik moet de geachte afgevaardigde tot mijn leedwezen mededelen, 
dat ik niet voornemens ben aan deze bezetting verdere uitbreiding 
te geven. Wel wordt in overleg met het Ministerie van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen nagegaan of het mogelijk is — en het 
lijkt mij mogelijk — de geschiedschrijving in engere zin, dus het 
werk na de documentatie, het schrijven van het boek, in handen 
te stellen van een hoogleraar in de zeegeschiedenis, hetgeen een grotere 
waarborg voor de historische waarde van het af te leveren werk 
kan geven en ook de door de geachte afgevaardigde zozeer gewenste 
versnelling van de publicatie zal kunnen bevorderen. Een publicatie 
van dit werk op korte termijn is niet te verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Toch kan ik de geachte afgevaardigde 
wel enigszins geruststellen. Het ging immers om publicaties ter 
stimulering van de lust van het personeel om bij de Koninklijke 
marine te dienen en ook ter stimulering van de animo van het 
personeel, dat bij de Koninklijke marine dient. In dit opzicht moet, 
naar mijn mening, een grotere waarde dan wetenschappelijke werken 
hebben, worden gehecht aan kleine populaire publicaties, die voor 
iedereen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Het verheugt mij, dat ik de 
geachte afgevaardigde kan mededelen, dat een groot aantal van 
deze publicaties bij de boekhandel voor iedereen verkrijgbaar is. 
Het zijn er niet minder dan 15, terwijl, voor zover mij bekend is, 
een viertal in bewerking is. Ik zal de titels hier niet opsommen. 
Indien de geachte afgevaardigde er prijs op stelt die te vernemen, 
zal ik ze hem gaarne verschaffen. 

Dan heeft de geachte afgevaardigde naar voren gebracht de 
quaestie van het militiepersoneel van de marine in vredestijd. Indien 
ik de opmerking goed heb begrepen, richtte deze zich in hoofdzaak 
tegen het gebruik van dienstplichtige mariniers in vredestijd. Immers, 
de geachte afgevaardigde, die deze aangelegenheid ter sprake bracht, 
zeide, dat het korps mariniers bij mobilisatie als het ware in eens 
helemaal kader zou moeten worden, waartoe het beroepspersoneel 
zou moeten zijn. „Iedere marinier moet in oorlogstijd onmiddellijk 
korporaal worden", heb ik aangetekend. Ik wil deze opmerking 
zo interpreteren — en ik meen, dat de geachte afgevaardigde haar 
ook zo heeft bedoeld —, dat in oorlogstijd een snelle uitbreiding 
van de Koninklijke marine mogelijk moet zijn. Ik meen, dat de 
geachte afgevaardigde zelfs sprak van het uittrekken van een har
monica. Ik ben dit geheel met de geachte afgevaardigde eens. Men 
moet zich intussen realiseren, dat deze harmonica alleen kan 
worden uitgetrokken, indien er in vredestijd een voldoende aantal 
dienstplichtigen — die zijn als het ware de lucht voor de har
monica — aanwezig is en voor de uitbreiding in oorlogstijd is ge
oefend. Men heeft, wanneer alle beroepsmariniers korporaal worden, 
niets aan hen, wanneer er niets is, waarover zij kunnen comman
deren. Vandaar, dat in vredestijd dienstplichtige mariniers moeten 
worden geoefend, met groot verlof naar huis moeten worden ge
zonden en bij mobilisatie moeten worden opgeroepen. Daarom zijn 
er in de vredesorganisatie van de Koninklijke marine dienstplichti
gen nodig. Dit geldt in hoofdzaak voor de mariniers, doch ook, 
zij het in mindere mate, voor de vloot, hoewel de zaak hier iets 
anders ligt, omdat bij de zeegaande vloot, door de ver doorgevoerde 
technische specialisatie, ook in oorlogstijd een overwegende beroeps
kern aanwezig moet zijn. Wat betreft de mariniers, zal de toe
komstige vredessterkte 3600 man zijn, ongeveer een vijfde van de 
totale vlootsterkte, te weten 2400 man beroepspersoneel en 1200 
man reserve en militie. 

Ten slotte de koopvaardij, waarover van verschillende zijden ge
sproken is. Het verheugt mij in dit verband, dat mijn ambtgenoot 
van Verkeer en Waterstaat aan mijn rechterzijde heeft plaats ge
nomen. De heer Vixseboxse heeft gewezen op een langs elkaar heen 
praten in de gewisselde stukken ten aanzien van de passage, dat de 
marine moest kunnen steunen op de koopvaardij. Ik had het iets 
anders begrepen dan de bedoeling blijkt te zijn blijkens de toelichting, 
die de geachte afgevaardigde heeft gegeven, door twee principiële stand
punten tegenover elkaar te stellen ten aanzien van het licht, waarin 
men de strijdmacht kan zien, hetzij een als het ware afgescheiden 
apparaat van de Overheid, hetzij een integrerend deel van de natie, 
een orgaan van de natie. Ik deel geheel de mening van de geachte 
afgevaardigde, dat het laatste de juiste zienswijze is. Indien het de 
bedoeling van het Voorlopig Verslag was de koopvaardij in dit licht 
een plaats te geven, stem ik met deze opmerking geheel in! Over de 
koopvaardij zijn verschillende opmerkingen gemaakt, welke ten dele 
liggen op personeelsgebied, ten dele op materieel gebied. Ik meen, 

dat het voor de overzichtelijkheid goed is deze in onderling verband 
te bezien. 

In de eerste plaats zeg ik gaarne volle medewerking toe — en ik 
vermoed, dat mijn ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat zich hier
bij zal willen aansluiten — om de totstandkoming van het rapport 
van de ingestelde commissie, welke verschillende facetten van de 
handelsbescherming ter zee in beschouwing zal nemen, zoveel doen
lijk te bespoedigen. Deze commissie zal o.m. in studie nemen de 
personeelsvoorziening in oorlogstijd (een punt, ook door de geachte 
afgevaardigde de heer van Voorst tot Voorst mede in verband met 
het vraagstuk van de hulpkruisers naar voren gebracht), de defen
sieve oorlogsuitrusting van de koopvaardijvloot en het vraagstuk 
van de kostenverdeling voor de defensieve voorzieningen. Het ligt 
niet in mijn bedoeling op de beschouwingen en de conclusies van de 
commissie vooruit te lopen. Ik zou mij dan moeten uitlaten over 
problemen, die liggen op terreinen, waarop ik voor mij zelf verdere 
studie en verdere voorlichting noodzakelijk acht, alvorens in dezen 
een beslissing te nemen. Natuurijlk bestaat er bij mij een „voor
lopige" mening; wellicht zou de geachte afgevaardigde hiermede ook 
voorlopig genoegen willen nemen, uiteraard met het voorbehoud, 
dat mijn inzichten zich kunnen wijzigen aan de hand van de resul
taten, die uit de commissoriale arbeid zullen voortvloeien. , 

De geachte afgevaardigde de heer Molenaar heeft op dit punt als 
zijn mening naar voren gebracht, dat geen enkele reserve-officier 
voor de Koninklijke marine aan de koopvaardij mag worden ont
trokken. Hij bepleitte de invoering van een systeem van vrijwillige 
reserve, zoals ook Engeland dat kent. Ik geloof, dat de denkbeelden 
van de geachte afgevaardigde en de mijne niet ver uiteenlopen. Ook 
ik ben een voorstander van het niet onttrekken van reserve-officieren 
aan de koopvaardijvloot. Wij moeten dit als beginsel vooropstellen. 
Ik moet hieraan echter toevoegen, dat de doorvoering van dit 
systeem tot het uiterste op onoverkomelijke bezwaren stuit. Het 
geheel afzien van het personeel van de koopvaardij voor de oorlogs
organisatie van de Koninklijke marine zal, tot mijn leedwezen, niet 
mogelijk zijn. Wel zal het in veel mindere mate nodig zijn dan vóór 
en in de laatste oorlog het geval was. Er zal naar worden gestreefd 
het beroep op het personeel van de handelsvloot tot een minimum 
te beperken, en wel tot dat gedeelte, dat zal moeten voorzien in de 
behoefte aan ervaren nautisch personeel enerzijds en maritiem tech
nisch personeel anderzijds. De plannen hieromtrent zullen een onder
werp van nader overleg in deze commissie uitmaken. 

Voor wat de invoering van een systeem van vrijwillige reserve 
betreft, mag ik opmerken, dat, enkele uitzonderingen daargelaten 
— nl. degenen, die dienst doen volgens de bepalingen van de Dienst
plichtwet —, nagenoeg alle officieren van de Koninklijke marine 
reserve dienen op basis van vrijwilligheid. Wij hebben dus eigenlijk 
al een vrijwillige reserve. Ik neem aan, dat de geachte afgevaardigde 
een ander systeem van vrijwilligheid bedoelt, en wel, dat hij in het 
bijzonder doelt op de recrutering uit kringen, die liggen buiten die 
van het koopvaardijpersoneel. Ook op dit punt kan ik de geachte 
afgevaardigde geruststellen. Noodgedwongen moest hier al worden 
vooruitgelopen op de resultaten van het commissoriaal onderzoek. 
Er moesten maatregelen worden beraamd en zelfs reeds tot uit
voering gebracht om een zo groot mogelijk aantal reserve-officieren 
uit de kringen buiten de koopvaardij te verkrijgen. Deze officieren 
worden door speciale opleidingen voor hun taak geschikt gemaakt. 
De eerste opleiding tot een sterkte van 40 man — de heer van Voorst 
tot Voorst heeft er reeds over gesproken — is op het Koninklijk 
Instituut der Marine begonnen en duurt zes maanden en, zoals ik 
reeds op blz. 4 van de Memorie van Antwoord op het Voorlopig 
Verslag der Eerste Kamer heb aangegeven, ligt het in het voornemen 
jaarlijks twee van deze opleidingen te houden. Ik kom, wanneer ik 
de handelsbescherming als geheel heb afgehandeld, nog even terug 
op de opmerkingen van de heer van Voorst tot Voorst. 

Er is in deze Kamer ook gepleit voor een systeem, waarbij het 
grootste gedeelte van de kosten van de defensieve bewapening van 
de koopvaardijschepen ten laste van de Rijksbegroting wordt ge
bracht. Ook op dit punt kan ik mijn standpunt nog niet definitief 
mededelen, omdat de commissie hierover haar licht eerst nog moet 
doen schijnen. Intussen geloof ik wel, dat de geachte afgevaardigde 
de heer Molenaar gelijk heeft, wanneer hij zegt, dat de defensieve 
bewapening, welke te zijner tijd op de koopvaardijschepen wordt 
aangebracht, niet steeds door deze schepen moet worden meegevoerd. 

Nu heeft een van de geachte afgevaardigden de West ter sprake 
gebracht. Hij wenste in verband met de defensieve bewapening van 
onze koopvaardijvloot liet opslaan van bepaalde voorraden aan be
wapening in de West, 
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Zoals uit de toelichting op post 16 van artikel 50 moge blijken, 

gaan ook mijn plannen in de door hem gewenste richting. Het uit
getrokken bedrag van f 350 000 is een stelpost, opgenomen om on
middellijk nadat de nodige overeenstemming met de locale overheden 
omtrent terreinen e.d. zullen zijn verkregen de plannen te kunnen uit
werken en daaraan een begin van uitvoering te kunnen geven. Een 
voorlopig plan is gereed, doch is nog in hoge mate afhankelijk van 
het beschikbaar komen van de gewenste terreinen. Zolang daarom
trent geen zekerheid bestaat, kan een ook maar enigszins juiste 
kostenraming nog niet worden gegeven. Mijnerzijds wordt de nodige 
aandrang uitgeoefend om in deze zaak zo spoedig mogelijk tot een 
zodanig resultaat te komen, dat hiermede althans kan worden be
gonnen. 

In dit verband heeft de geachte afgevaardigde de heer Molenaar nog 
gevraagd of er in de West geen marinebasis moet komen. Ik moge 
er de aandacht op vestigen, dat deze marinebasis reeds tijdens de 
oorlog in de West is tot stand gekomen en thans nog aanwezig is. 
Wel behoeft deze marinebasis enige nadere voorziening en uitbrei
ding, waaromtrent eveneens overleg gaande is, dat, naar ik hoop. 
spoedig zal kunnen worden beëindigd. Ik moge hiermede misschien 
volstaan, Mijnheer de Voorzitter, omdat ik geloof, dat het met het 
oog op 's Iands belang beter is in het openbaar niet te veel op de 
details van deze plannen in te gaan. 

Van de opmerkingen, die de geachte afgevaardigde de heer Mole
naar heeft gemaakt ten aanzien van de communisten, heb ik nota 
genomen evenals van het betoog, dat daaraan door de geachte afge
vaardigde de heer Brandenburg deze middag in deze vergadering is 
gewijd. De Regering heeft deze aangelegenheid nog in beraad en ik 
zou daarover hedenmiddag van deze plaats af liever verder niets 
willen zeggen. 

De geachte afgevaardigde de heer Algra heeft een warm en waar
derend woord gesproken over de geest, die er bij de marine heerst en 
die hij te recht van zo buitengewoon groot belang acht. Ik ben de 
geachte afgevaardigde voor deze woorden zeer erkentelijk, evenzeer 
als ik hem erkentelijk ben voor de waardering, die hij heeft geuit voor 
de wijze, waarop de geestelijke verzorging op de vloot tot haar recht 
komt. 

De geachte afgevaardigde de heer van Voorst tot Voorst heeft ge
sproken over verschillende kanten van het personeelsvraagstuk en 
heeft gevraagd hoe nu de personeelspolitiek overgaat van de beperkte 
opzet naar een wat ruimere opzet van de vloot. Hij heeft daartoe 
enige voorbeelden genoemd en als markant voorbeeld haalde hij aan 
het verminderen van een opleiding aan het instituut. De oorspronke
lijke personeelsplannen waren gericht op het snel verwezenlijken van 
de drie smaldelen. Intussen is gebleken, dat dit op personeelsgebied 
niet uitvoerbaar was. Nu is het tempo van opleiding zodanig, dat het 
eensdeels gelijke tred houdt met het tempo van de ontwikkeling der 
vloot, anderdeels rekening houdt met de mogelijkheden, welke op 
het gebied van de opleiding bestaan. De huidige personeelspolitiek 
is gericht op de vlootsterkte van I Januari 1953 en de daarvoor be
nodigde personeelsformatie, die ongeveer 20 000 man omvat, zal 
medio 1952 gevormd zijn. 

Naarmate verdere uitbreiding van de vloot in de richting van drie 
smaldelen wordt uitgevoerd, zal de aanname en opleiding vooral van 
kader moeten worden geïntensiveerd. 

Ik bedoeld niet, dat wij hiermede moeten wachten tot 1952, maar 
naarmate de beslissingen tot uitbreiding vallen en de mogelijkheden 
tot uitbreiding aanwezig zijn, moet de opleiding, vooral van kader, 
worden opgevoerd. 

Ik wijs er op, dat de intensivering van de opleiding uitbreiding 
van bestaande en toevoeging van nieuwe opleidingscentra met zich 
zal brengen en veel instructiekader zal vragen. Ik wijs er ook op, 
dat dit kader, nodig voor ruimere opleiding, alleen beschikbaar kan 
worden gesteld, indien de talrijke taken, welke de Koninklijke marine 
thans, vooral overzee, op haar schouders heeft, kunnen worden ver
minderd. Wanneer dit niet het geval is, is uitbreiding onmogelijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop, dat de geachte afgevaardigde 
de heer van Voorst tot Voorst hieruit de conclusie zal trekken, dat 
eensdeels op het ogenblik geschiedt, wat met de huidige mogelijk
heden uitvoerbaar is, en dat, naarmate de mogelijkheid van aanbouw 
enerzijds en de personeelsopleiding anderzijds door het vermin
deren van taken elders verruimd wordt, de personeelsopzet hiermede 
gelijke tred zal houden. 

De geachte afgevaardigde heeft in het bijzonder enige vragen 
gesteld ten aanzien van de opleiding van de officieren bij de Konink
lijke marine. Allereerst heeft hij gesproken over het systeem, dal 
bij de landmacht van kracht is, en waarvan hij de voordelen — naai 

mijn mening te recht — naar voren brengt. Hiermede is dus bedoeld 
het systeem, dat elke jongeman, ook degene, die beroepsofficier wil 
worden of die het aanvankelijk niet wil worden, maar dit later 
blijkt te willen, de volledige opleiding tot reserve-officier meemaakt, 
om daarna, wanneer hij volledig geschikt is bevonden, een opleiding 
tot beroepsofficier te ontvangen. Als voordeel van dit systeem heeft 
de geachte afgevaardigde aangemerkt, in de eerste plaats, dat de 
jongeman, indien het militaire leven hem mocht tegenvallen of de 
taak, die hij zich gekozen heeft, een andere is dan hij zich had voor
gesteld, zich nog kan bedenken en een andere richting kan inslaan. 
Een tweede voordeel is, dat de commandant hem nog eens goed 
kan bekijken en ongeschikte elementen kan afhouden van een car
rière in beroepsdienst. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik zou hiervan het volgende willen zeg
gen: Het voordeel, dat een jongeman zich nog eens kan bedenken, 
heeft hij ook in het systeem, zoals het op het ogenblik bij de marine 
bestaat, en hij had het ook bij het systeem, dat vroeger bij de 
landmacht gold. 

Ik zou het liever anders willen stellen, want de ervaring leert, dat 
er onder de jongelui, die in hun dienstplichtige leeftijd naar de scholen 
voor reserve-officieren van de landmacht gingen en aanvankelijk niet 
gekozen zouden hebben voor de militaire loopbaan, telkenjare niet 
weinigen waren, die, ten gevolge van hun kennismaking met het 
ieger tijdens hun opleiding tot reserve-officier, de militaire loopbaan 
kozen. Dit is naar mijn mening een zeer groot voordeel, waardoor 
men aan het einde van deze opleiding een veel ruimere keus heeft, 
nl. uit degenen, die het beroep van de aanvang af hebben gekozen, 
en degenen, die het eerst na kennismaking hebben gekozen, zodat 
men hier een betere selectie kan maken. 

Zeer te recht heeft de geachte afgevaardigde er op gewezen, dat 
het theoretisch wel waar is, dat iemand, die tijdens de opleiding niet 
voor de volle 100 pet. de gewenste man is gebleken, kan worden ver
wijderd, maar dat hiervan in de practijk niet zoveel terechtkomt, 
omdat — de geachte afgevaardigde noemde zelfs 100 pet. — bijna 
100 pet. de eindstreep bijna bereiken. Dit bewijst, dat het fout is. 
ik ben dit geheel met de geachte afgevaardigde eens. Intussen heeft 
men, naar mij is verzekerd — ik heb nog niet de gelegenheid gehad, 
hiervan persoonlijk kennis te nemen — op dit gebied bij de Ko
ninklijke marine slechts goede ervaringen. Hei aantal jongelieden, dat 
tijdens de opleiding wordt afgewezen, bedraagt ongeveer 5 pet. De 
honderd procent van de geachte afgevaardigde worden dus bij de 
marine 95 pet. Bij de marine is er nog een andere moeilijkheid om het 
systeem van de landmacht toe te passen, nl. dat het aantal reserve
officieren bij de marine veel kleiner is — verhoudingsgewijze — dan 
bij de landmacht. Bij de landmacht put men een klein aantal be
roepsofficieren uit een groot reservoir van reserve-officieren, omdat 
de verhouding beroepspersoneel: reservepersoneel bij de landmacht 
geheel anders ligt dan bij de marine. Bij de marine moet er een groter 
percentage beroepspersoneel zijn op het aantal dienstplichtigen dan 
bij de landmacht, waar men uit een groot reservoir kan putten. 

Is het dan niet mogelijk, vraagt de geachte afgevaardigde, ge
durende de zes maanden, dat men de aanstaande officieren van de 
marinereserve opleidt, deze opleiding te zamen te doen met de 
opleiding van de adspirant-beroepsofficieren van de marine en daarna 
een keuze te doen? Dit was, meen ik, zijn denkbeeld. Ik heb niet goed 
begrepen wat het voordeel is, want men doet dan dus bij elkaar 
twee groepen. De ene groep — een betrekkelijk grote groep — be
staat uit adspirant-beroepsofficieren, die de wens te kennen hebben 
gegeven marineofficier te worden. Daarbij doet men een kleinere 
groep jonge lieden, die niet van plan waren, deze loopbaan te kiezen. 
De geachte afgevaardigde wil ze nu een halfjaar bij elkaar hebben. 
Men laat deze groepen dus eerst samengaan en dan uit elkaar gaan. 
Ik weet niet wat dit ten aanzien van de selectie, de verdere opleiding 
en de aanneming van adspirant-beroepsofficieren voor voordelen kan 
hebben. Intussen is het een probleem, dat zich in de loop der laatste 
25 jaar bij de landmacht in een geheel andere richting heeft ont
wikkeld dan zulks, ondanks het toenmalige éne Departement van 
Defensie, bij de Koninklijke marine het geval is geweest. 

Ik wil de geachte afgcvaardi-Je gaarne toezeggen, dat ik deze 
materie nog eens zal laten bekijken en dat ik eens zal laten verge
lijken de mogelijkheden en de resultaten van het landmachtsysteem 
en het zeemachtsysteem, ten einde te zien, of men goede dingen van 
het ene systeem voor het andere systeem kan overnemen. Ik meen, 
dat dit de bedoeling van de vraag van de geachte afgevaardigde was. 

De geachte afgevaardigde heeft mij voorts — hciaas in een ietwat 
Miei tempo — zeven vragen gesteld. Ik hoop, dat ik ze goed heb 
opgevangen. De eerste vraag was: Hoe worden deze tweemaal veertig 
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adspirant-officieren voor de Koninklijke ïnarinercserve gerecruteerd? 
Deze jongelieden worden niet uit bepaalde kringen gerecruteerd. 
De mogelijkheid om aan deze opleiding deel te nemen, is per adver
tentie in de dagbladen bekendgemaakt. De gestelde eisen waren: 
in het bezit zijn van het diploma 5-jarige H.B.S. of daarmede gelijk
gestelde onderwijsinrichting of het diploma 3-jarige H.B.S. met 
diploma Zeevaartschool B. 

Verder moet worden voldaan aan bepaalde leeftijdseisen en aan 
bepaalde physieke eisen. Dit wat de eerste en de tweede vraag betreft. 

Dan is er gevraagd welke eisen ten slotte aan deze jongelieden 
worden gesteld. Met dat „ten slotte" wordt, als ik het goed heb op
gevangen, bedoeld: wanneer die jongelieden de cursus hebben afge
lopen. 

Ik moet tot mijn leedwezen het antwoord op deze vraag schuldig 
blijven, maar ik zal de geachte afgevaardigde en de Kamer hierom
trent schriftelijk inlichten. 

De volgende vraag is: welke rang hebben zij na het verlaten van 
deze opleiding? Dat is de rang van adelborst eerste klas, evenals de 
adspirant-beroepsofficier na het beëindigen van de opleiding. 

Welke rang kunnen zij ten hoogste krijgen? Ten hoogste de rang 
van kapitein ter zee, na verloop van jaren. 

Welke verplichtingen hebben bedoelde mensen? Dat zijn de ver
plichtingen, die drukken op de doorsnee officier van de Koninklijke 
marinereserve, en dat zijn de volgende: De zee-officieren, benoemd 
uit de stuurlieden van de Nederlandse handelsvloot, krachtens vrij
willige verbintenis, zijn verplicht zich uiterlijk vier jaar na het be
ëindigen van de eerste opkomst te melden voor herhalingsoefeningen 
van drie maanden met daarna in de regel elke drie jaar opnieuw 
herhalingsoefeningen van drie maanden. Dit tot zij de rang van 
luitenant ter zee eerste klas hebben bereikt. Nadat zij deze rang 
hadden bereikt, moesten zij vóór de laatste oorlog nog een cursus 
van een maand doorlopen aan de Hogere Marinekrijgsschool. De 
verplichting loopt volgens de wet tot de 45-jarige leeftijd. 

Dan zijn er nog enkele bijzondere categorieën, waarvoor verschil
lende bepa'^ngcn gelden, maar ik geloof niet, dat de geachte afge
vaardigde in zijn vraag hierop heeft gedoeld. 

De geachte afgevaardigde de heer Algra heeft ten aanzien van 
de opleiding neg gewezen op het gevaar van een te ver doorgevoerde 
specialisatie. Inderdaad, dat is eigenlijk zoals het overal is: hoever 
moet men gaan met de specialisatie: wanneer is het moment ge
komen, dat men daarmee te ver gaat? 

Als voorbeeld noemde de geachte afgevaardigde de codeeroffi
cieren. Inderdaad is dit wel het standaardvoorbeeld van uiterste 
specialisatie, maar ik geloof toch, dat dit volkomen verantwoord is, 
omdat deze codeerofficieren bij de uitgebreide verbindingen bij de 
marine een volle taak hebben, een speciale, maar volledige taak. 
Hun opleiding voor deze taak is betrekkelijk eenvoudig en het zou 
m.i. zeer oneconomisch zijn om voor dit soort van officieren, die een 
volle dagtaak hebben en dus steeds voor die taak gebruikt kunnen 
worden, een dure algemene opleiding als zee-officier te geven, terwijl 
het overgrote deel hieraan nooit enige behoefte zal hebben. 

Een ander personeclspunt is naar voren gebracht door de geachte 
afgevaardigde de heer Vixseboxse, toen hij ook hedenmiddag weer te 
kennen gaf, dat de vrouwenkorpsen van land en zeemacht door hem, 
zoals hij het vriendelijk uitdrukte, niet hogelijk worden geappreci
eerd. Intussen heb ik, naar ik meen ook in deze Kamer, al herhaal
delijk mijn opvatting omtrent deze vrouwenkorpscn en ook omtrent 
de onmisbaarheid van een beperkt aantal vrouwen in de militaire en 
maritieme organisatie naar voren gebracht. Zoals ik al heb meege
deeld, is de sterkte voor de huidige buitengewone omstandigheden bij 
de marine bepaald op 700 marva's. Wanneer de uiteindelijke vredes
organisatie tot stand zal zijn gekomen en de buitengewone omstan
digheden geëindigd zijn, dan zal deze sterkte herzien worden, maar 
thans is nog niet te zeggen hoeveel er dan zullen moeten zijn. 

Opheffing van opleidingscentra, en opheffing van deze korpsen 
nog minder, is van mij niet te verwachten. 

Op de vragen van de heer Algra betreffende de oefening antwoord 
ik, dat op het grote nut van een zo doeltreffend mogelijke oefening 
naar mijn mening niet vaak genoeg en niet krachtig genoeg kan 
worden gewezen. Ik heb dit ook weer gedaan, toen ik de vorige keer 
bij de landmacht hier de quaestie van de oefenterreinen besprak. 
Voor de marine geldt hetzelfde. Ook daar is oefening in groter ver
band een zeer belangrijke factor, niet alleen voor het personeel, maar 
ook. en zelfs /eer in het bijzonder, voor de commandovoering. Ik 
ben het dan ooi; met de geachte afgevaardigde geheel eens — ik heb 
dit ook ge oëven als een voordeel van e n vloot, die een har
monisch geheel vormt —, dat het bondgenootschappelijk verband, 

3 — 6 APRIL 1948 

Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 

(Minister Fiévez e. a.) 
waarin onze strijdkrachten worden ingeschakeld, wellicht oefeningen 
in groter verband mogelijk zal maken. Ik geef de geachte afgevaar
digde gaarne de verzekering, dat deze aangelegenheid mijn volle 
belangstelling heeft. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

De Voorzitter: Den leden van de communistische fractie zal, op 
hun verzoek, aantekening worden verleend, dat zij geacht wensen te 
worden tegen het wetsontwerp te hebben gestemd. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp tot vaststelling 
van hoofdstuk IX B (Departement van Verkeer en Waterstaat) der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 (600). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Kraayvanger: Mijnheer de Voorzitter! Aan een tweetal 
van de punten, die een onderwerp van gedachtenwisseling hebben 
uitgemaakt tussen deze Kamer en de Regering in Voorlopig Verslag 
en Memorie van Antwoord, zou ik een ogenblik aandacht willen 
wijden en wel: de ordening van het verkee in het algemeen en de 
vliegvelden. 

Alvorens daartoe over te gaan, zeg ik den Minister dank voor de 
uitvoerige Memorie van Antwoord, waarmede Zijne Excellentie het 
Voorlopig Verslag heeft willen beantwoorden. Ik mag daarbij echter 
tevens niet verhelen, dat de redactie van verscheidene uitlatingen in 
zo voorzichtige, om niet te zeggen voor verschillende uitleg vatbare 
bewoordingen is gesteld, dat niet al het medegedeelde volkomen 
duidelijk is geworden. 

Reeds vóór 1940 was het vraagstuk van de verhouding personen
verkeer per trein of autobus acuut, resulterend in de wet Autovervoer 
Personen van 1939. Blijkens verschillende mededelingen van de Re
gering, nog eens duidelijk tot uiting gekomen in de Memorie van 
Antwoord, stelt zij zich voor in een aantal wetsontwerpen de ver
schillende takken van vervoer aan regelen te binden. 

Nu is in het Voorlopig Verslag de vraag opgeworpen of een be
handeling van de principiële vraagstukken van organisatie en coör
dinatie op het gehele terrein van het vervoer niet behoorde vooraf 
te gaan aan de regeling van onderdelen. 

De Minister acht cieze vraag ook van bijzonder belang en verwijst 
voor zijn standpunt te dezer zake naar de Memorie van Toelichting 
bij het wetsontwerp Autovervoer Goederen. 

In de Memorie van Antwoord vestigt de Minister er nog de aan
dacht op, dat een ontwerp-coördinatiewct of een basiswet voor ver
voersbeleid weinig positieven inhoud kan hebben. Daarmede kan 
geredelijk worden ingestemd. 

Dat wil echter nog geenszins zeggen, dat een gedachtenwisseling 
over den geest, waarin de coördinatiewetten voor de verschillende 
takken van vervoer behoren te worden opgesteld, niet van groot 
belang is. 

Daarbij komt nog. dat met de Wet Autovervoer Personen al enige 
ervaring is opgedaan in de practijk, welke tot bedachtzaamheid 
maant: zo is de in de kringen van autobusondernemers bestaande 
vrees, dat de coördinatie, in de W.A.P. bedoeld, wordt geleid in een 
richting van subordinatie van het wegverkeer aan het railverkeer, 
niet onbegrijpelijk. 

Nu zij vooropgesteld, dat het inderdaad een algemeen belang is, 
dat het vervoer van personen, zowel als van goederen, goed geregeld 
is, zodat capaciteit, regelmaat en frequentie zijn aangepast aan de 
behoefte. 

Daarover zal wel geen verschil van mening bestaan. Mag reeds in 
het algemeen worden gesteld, dat ook de economie van groot belang 
is, dit klemt na de oorlog veel sterker. 

Wij kunnen ons in het verarmde land geen verspilling van mate
rialen en arbeidskracht meer veroorloven. De efficiency van het 
geheel zal dus nadrukkelijk moeten worden bevorderd. 

Maar de belangrijkste vraag is nu: ziet men deze ordening zelf als 
ĉ  n helaas noodzakelijk middel of ziet men ze als doel? 

Ziet de Regering zich als de vader van een aantal 'onmondige 
kinderen, waarvoor alles in de finesses moet worden geregeld, of 
ziet zij zich als leider van een groot concern met vele afdelingen 
met bruisende initiatieven, die /e gedeeltelijk haar eigen gang laat 
gaan en ze toch leidt naar een groot doel? 
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Ik stem er mede in, dat zeker onder de huidige bijzondere om

standigheden de Regering middelen in de hand moet hebben om 
excessen tegen te gaan en regelmaat en efficiency te kunnen bevor
deren. Maar het moet zijn een stok achter de deur, die zoveel moge
lijk achter de deur moet blijven en niet moet worden een aanwijsstok 
van een schoolmeester. 

Geest en doelstelling van de verschillende ordeningswetten zijn 
het belangrijkste; bestaat hierover overeenstemming, dan zullen de 
wetten voor de onderdelen vanzelf ook instemming wekken; daarom 
was de prealabele vraag van zoveel belang. 

De Minister onthoudt zich van een duidelijke uitspraak en ver
schuift de discussie naar het „Full dress debate" o? latere datum. 
Maar beslissingen overeenkomstig de W.A.P. werden en worden ge
nomen. Het een is met het ander niet in overeenstemming, maar ik 
kom daar dadelijk nog op terug. 

Nu wij dus de basiswet ontberen, zullen we voor het algemeen 
debat goed doen te zien naar de practijk, voor zover die zich demon
streert bij de uitvoering van de W.A.P. En dan kunnen we er helaas 
niet aan ontkomen de Commissie Vergunningen Personenvervoer 
nog even in bespreking te brengen. 

Bij vorige gelegenheden, waarbij speciaal critiek werd geleverd op 
het beleid dezer commissie in bezettingstijd, heeft de Minister de 
commissie tegen die critiek verdedigd door te wijzen op de bij
zondere omstandigheden. Wij hebben daarvoor menselijk waardering. 

Er was echter ook critiek op het beleid na de bevrijding. Dat 
heeft in de Tweede Kamer geleid tot de motie-Serrarens. In het debat 
in deze Kamer heeft de Minister gezegd, dat de W.A.P. aan de 
C V P . ver gaande eigen rechten toekende en dat Zijne Excellentie 
het voor zijn eigen verantwoordelijkheid wenselijk achtte in een ge
wijzigde W.A.P. het mogelijk te maken aan de C.V.P. richtlijnen te 
kunnen verstrekken; daardoor zou het dan ook mogelijk zijn meer 
rekening te houden met in de Volksvertegenwoordiging tot uiting 
gekomen wensen. 

De Minister gaat in de Memorie van Antwoord nu verder met 
zijn verdediging van de C.V.P. en zegt, dat hij de critiek geenszins 
kan onderschrijven en integendeel grote waardering heeft voor het 
werk van deze commissie. 

Wij zouden deze keer niet weer een critisch geluid hebben willen 
laten horen, maar nu de Minister zich zo uitdrukkelijk verenigl 
met het beleid der commissie, meen ik te moeten zeggen, dat wij 
daarin van mening verschillen. 

De Minister deelt mede, dat binnenkort is te verwachten een 
wijziging van de W.A.P., waarbij een bepaling zal worden opge
nomen, dat door den verantwoordelijken Minister richtlijnen aan 
de C.V.P. kunnen worden gegeven. Die richtlijnen zullen zo nodig 
in de Volksvertegenwoordiging kunnen worden besproken; dat is een 
niet onbelangrijke winst. 

Ik neem aan, dat de Minister bij het vaststellen van die richt
lijnen zich mede zal laten leiden door hetgeen in de beide Kamers 
te dezer zake tot uiting is gekomen. 

Nu moeten vóór de twaalfde van deze maand de aanvragen voor 
vergunningen bij de C.V.P. zijn ingediend. Nu komt het mij voor. 
dat op deze aanvragen niet zal mogen worden beschikt, alvorens 
de Minister die richtlijnen zal hebben vastgesteld. 

Immers, zouden die beslissingen wil worden gegeven, dan zijn de 
daarna vast te stellen richtlijnen een leeg gebaar geworden, een leeg 
gebaar niet alleen tegenover de C.V.P., maar ook tegenover de 
Volksvertegenwoordiging. 

Ik zou den Minister dan ook nadrukkelijk willen vragen zich hier
over uit te spreken. 

In dit verband is mij een uitlating in de Memorie van Antwoord 
opgevallen. 

Op blz. 6 vraagt de Minister de nieuwe vergunningsverlening af 
te wachten; desgewenst kan dan daarna de discussie over dat beleid 
weder worden geopend. 

Dit kan ook betekenen: wacht af tot de terechtstelling heeft plaats 
gehad, dan kunnen we daarna nog eens over het geval praten. 
Ook als de beschikkingen nu worden gegeven vóór de richtlijnen, 
betekent dat een uitspraak voordat de norm is vastgesteld. En dit 
moet toch we! als volkomen onbevredigend worden geoordeeld. 

Mijnheer de Voorzitter! Er is nog een reden, waarom nadrukkelijk 
moet worden gevraagd om een zekere openbaarheid van de richt
lijnen, alvorens de beschikkingen worden genomen; bij de commissie 
komen niet alleen binnen aanvragen, aan het eigen initiatief van de 
ondernemers ontsproten, maar ook wel min of meer uitgelokte aan
vragen na een verleende suggererende bemiddeling. 

En als de Minister spreekt over de streekvervoerbedrijven, dan 
zegt hij, dat hij zich voor ogen stelt, dat in deze bedrijven zowel 
de Overheid als particulieren en de Nederlandsche Spoorwegen 
dienen te zijn betrokken. En dan volgt daarop: 

„Door de ontwikkeling, welke heeft plaats gevonden, beant
woorden vele streekvervoerondernemingen thans niet of nog 
niet aan deze doelstelling." 

Over dit laatste woord heb ik mij grotelijks verwonderd. 
Zou men dit nog als een „slip of the pen" kunnen beschouwen, 

het wordt anders als men daarna weer leest: 

„Waar de omstandigheden zulks mogelijk maken, zal de 
aangegeven eigendomsverhouding door hem worden bevorderd." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mij bij het lezen hiervan de ogen 
uitgewreven. Ik meende, dat de W.A.P. en de daaruit voortvloeiende 
vergunningverlening tot doel had het algemeen vervoersbelang en 
niet het regelen van eigendomsverhoudingen. En nog wel Over
heid—Nederlandsche Spoorwegen en particulieren. Als de algehele 
socialisatie geen kans van slagen heeft, dan voorlopig maar 2/3! 

De hier geciteerde uitlatingen van den Minister, gecombineerd met 
de nu uitgesproken bewondering voor het beleid van de C.V.P., 
maken het onze fractie wel moeilijk vertrouwen te blijven stellen in 
het beleid van den Minister, tenzij de Minister straks een zodanig 
verduidelijkende,verklaring zou kunnen geven van het door mij ge
citeerde, dat de conclusie, die wij hieruit hebben getrokken, onge
rechtvaardigd zou blijken te zijn. 

Reeds eerder werd gevraagd in de Adviescommissie, bedoeld in 
artikel 9 van de W.A.P., nog enige vertegenwoordigers van bepaalde 
organisaties van particuliere ondernemers op te nemen. Bij de be
handeling van de begroting in de Tweede Kamer heeft de Minister 
op vragen dienaangaande van de heren Serrarens en Algera gezegd 
dit nog even te willen overwegen. 

In de Memorie van Antwoord aan deze Kamer zegt Zijne Excel
lentie, dat hij zich kan verenigen met de mening van de leden, die 
betoogden, dat aan het feit, dat de aangeslotenen bij die organisaties 
over 241 en 141 autobussen beschikken, geen argument kan worden 
ontleend om vertegenwoordigers van deze groepen in de Advies
commissie te benoemen. 

Is dit de eindconclusie van den Minister en moeten wij dit zien 
ais resultaat van de overweging, die de Minister in de Tweede Kamer 
heeft toegezegd? In verband met hetgeen ik zeide, nl. dat er, als ik, 
hetgeen de Minister schrijft, goed lees, een zekere doelstelling is bij 
het verlenen van vergunningen, vind ik dit des te meer aanleiding 
er bij den Minister op aan te dringen, dat in deze commissie ex 
artikel 9 meerdere particuliere ondernemers hun plaats vinden. 

Indien een basiswet basis ware geweest voor de verschillende aparte 
wetten, zou er ook gelegenheid zijn geweest de verhouding van Over
heidsbedrijf tot particuliere onderneming principieel te bespreken. 
Nu moeten we dat ook weer doen aan de hand van wat we in de 
practijk zien. 

En dan moet toch wel opvallen de opmerkelijke bevoordeling van 
het Overheidsbedrijf, een bevoordeling, die velen kopschuw maakt. 

Als de Minister de opmerking beantwoordt omtrent het verschil in 
importmogelijkheden tussen Nederlandsche Spoorwegen en particu
liere ondernemingen, dan zegt Zijne Excellentie, dat zulks voorna
melijk een gevolg is van do grote activiteit, door de Nederlandsche 
Spoorwegen ontplooid op het gebied der algemene vervoersvoor
ziening. Men moet echter daarbij dan ook zeggen, dat de particuliere 
ondernemers en de normale importeurs alle import verboden was, 
zolang de Nederlandsche Spoorwegen-import nog in bespreking 
En die Nederlandsche Spoorwegen-import legt voor ettelijke milli
oenen beslag op deviezencontingenten, die beter voor andere dan door 
de Nederlandsche Spoorwegen geïmporteerde typen te bestemmen 
waren geweest. 

Nu worden de particuliere ondernemers in de gelegenheid gesteld 
materiaal van de Nederlandsche Spoorwegen over te nemen, maar 
niet het meest geschikte. 

Rechtvaardig ware geweest, indien zowel het geschiktste als het 
minder geschikte materiaal ware verdeeld over de Nederland 
Spoorwegen en de daarmede gelieerde dochterondernemingen en de 
particulieren. 

Blijkens de Memorie van Antwoord zullen er nog vrachtauto's voor 
personenvervoer ingeschakeld moeten blijven. Het valt echter op, dat 
er ook nog Nederlandsche Spoorwegen-busdiensten blijven rijden, 
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parallel aan reeds hervatte spoorwegdiensten. De vraag rijst of deze 
busdiensten nu niet beter kunnen vervallen en het vrijgekomen mate
rieel kan worden benut voor vervanging van deze vrachtauto's voor 
personenvervoer. 

De ordening van het personenvervoer heeft er toe geleid, dat een 
groot gedeelte van het personenvervoer in handen is gekomen van de 
Nederlandsche Spoorwegen en de met haar gelieerde ondernemingen: 
bij het vrachtvervoer is een groot gedeelte reeds in handen van de 
A.T.O. Een en ander is gedeeltelijk een gevolg van gedurende den 
oorlog genomen maatregelen en gedeeltelijk een gevolg van na den 
oorlog gevolgde politiek en van de verdeling der materiaaltoewij
zingen. 

Dit laatste blijkt wel duidelijk uit de door den Minister in de Me 
morie van Antwoord verstrekte gegevens over het aantal wagens van 
de A.T.O. in 1939 en 1948, nl. 600 en 1289. 

Ik heb volledige waardering voor het A.T.O.bedrijf, maar ik zou 
den Minister toch dringend willen vragen of hij niet van oordeel is, 
dat ook het particuliere vrachtvervoer per auto nog een belangrijke 
rol daarnaast heeft te vervullen en daartoe ook in staat moet worden 
gesteld door een beschikbaarstelling van daartoe geëigend materieel. 

Uit de gegevens over de A.T.O. (blz. 7 Memorie van Antwoord) 
blijkt, dat haar capaciteit sinds 1939 meer dan verdrievoudigd is. Dit 
terwijl de particuliere goederenvervoerbedrijven worden gehouden op 
hun capaciteit van 1939. 

Ik acht het onjuist, dat zulks geschiedt, zonder dat over de plaats 
van het Overheidsbedrijf in de sector van het goederenvervoer over 
de weg tussen de Regering en de Volksvertegenwoordiging van ge
dachten is gewisseld. 

Dit betreft met name het ongeregelde vervoer. In de opgave van 
de Memorie van Antwoord staat, dat van de 7200 ton. welke het 
A.T.O.wagenpark sterk is. er 850 ton dienst doet in hel ongeregelde 
vervoer. 

Ik zou willen vragen: waarom neemt de A.T.O. deel aan het onge
regelde vervoer, en voorts: wie garandeert, dat bij een zoveel grotere 
totale tonnage — 4000 ton voor Nederlandsche Spoorwegen-vervoer. 
250 ton voor de lijndiensten en 2100 ton voor de internationale dien
sten der A.T.O. — inderdaad niet meer dan die 850 ton voor hei 
ongeregelde vervoer worden gebruikt? 

Wat verstaat de Minister voorts onder ..Nederlandsche Spoorwegen
vervoer"? Is dat bij uitsluiting het vervoer voor de Nederlandsche 
Spoorwegen in de afhaal en besteldiensten? Wat zijn de voornemens 
ten aanzien van de A.T.O. voor de toekomst? 

Persoonlijk zie ik het nog altijd zo, dat het A.T.O.-bedrijf fris en 
actief zal blijven, zolang het door de concurrentie van de particuliere 
ondernemingen ook voortdurend daartoe geprikkeld blijft en dat de 
particuliere ondernemers concurrerend en redelijk blijven, zolang zij 
een goed A.T.O.bedrijf op hun weg vinden. Zo is het algemeen be
lang het beste gediend, en daarop moet toch het Regeringsbeleid zijn 
gericht. 

Maar dan moet ook de particuliere ondernemer over het nodige 
materieel kunnen beschikken. 

In dit verband. Mijnheer de Voorzitter, citeer ik nog even blz. 6 
van de Memorie van Antwoord: 

„Van de opvatting van enige leden, dat zolang hel wegvervoer 
op behoorlijke wijze door particuliere vervoerders kan worden 
verricht, er geen Overheids of semi-Overheidsbedrijven dienen 
te worden gesticht, die onder gunstiger voorwaarden kunnen con
curreren, nam de ondergetekende met belangstelling kennis." 

In verband met hetgeen ik zo straks zeide, zal het u niet onbegrij
pelijk voorkomen, dat er thans bij ons buitengewone belangstelling 
bestaat voor de betekenis van het woord „belangstelling". Mag ik 
den Minister vragen of ik het woord belangstelling ook door ..in
stemming'' mag vertalen? 

Ik hoop nog altijd hierop een bevestigend antwoord te mogen ont
vangen. Dan zou het ook overbodig zijn op den Minister nog aan
drang uit te oefenen om voor de particuliere ondernemers, zowel van 
personen als van vrachtvervoer, ook materieel ter beschikking te 
doen stellen op gelijke wijze als dit voor Overheidsbedrijven en sem:-
Overheidsbedrijven geschiedt. Dit lijkt mij een eis van verdelende 
rechtvaardigheid, die te sterker spreekt in deze arme tijd. 

Er zijn talrijke tekenen, dat het particuliere bedrijf zelf tot een 
geordend geheel wil komen. De Regering moet mijns inziens daar
voor een open oog hebben en de oprechte belangstelling moet blij
ken door die initiatieven leidend te sturen! 

Als het particuliere bedrijf blijk geefl zei!' de goede kant uit te 
willen, blijve de Overheid zoveel mogelijk op de achtergrond. 

Mijn algemene conclusie ten aanzien van dit gehele vraagstuk is, 
dat richtlijn voor de Regering helaas niet kan zijn vrij baan voor het 
particuliere initiatief, maar dat zij wel moet zijn: zo ruim mogelijk 
baan — en dan een ordelijke baan — voor het particuliere initiatief. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de behandeling van het wetsontwerp 
tot het bevorderen van het onderhouden van luchtdiensten door de 
K.L.M, heeft de verhouding zeescheepvaart—luchtvaart een belang
rijke plaats in het debat ingenomen. 

Ten slotte hebben vele leden hun stem aan dat wetsontwerp ge
geven na een toezegging van den Minister, dat hij spoedig bespre
kingen tussen de K.L.M, en de scheepvaartmaatschappijen zou tot 
stand brengen. 

Deze leden mochten verwachten, dat de Minister deze toezegging 
spoedig zou honoreren. 

Na enige maanden werd bekend, dat de Minister de Commissie
Albarda had ingesteld. Op informaties in het Voorlopig Verslag zegt 
de Minister nu: 

„Een ernstig onderzoek naar de wijze waarop vruchtdragende 
besprekingen tussen de K.L.M, en de scheepvaartmaatschappijen 
kunnen worden ingeleid, kan daarbij niet worden ontbeerd." 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb deze zin enkele malen overgelezen, 
maar er geen inhoud in kunnen ontdekken. Als ik het goed begrijp, 
is er dus nu een commissie, die een onderzoek instelt naar de wijze, 
waarop besprekingen kunnen worden ingeleid. 

Als ik ooit in mijn leven nog eens bang word om mijn vingers te 
branden, Mijnheer de Voorzitter, dan zal ik mij deze constructie 
herinneren. 

Indien ik echter ooit een zaak, die met voortvarendheid moet 
worden opgelost, op deze wijze met zo voorzichtige handjes zou aan
pakken, dan vrees ik, dat men mij op zijde zou schuiven. 

Ik kan voor deze oplossing den Minister moeilijk mijn bewonde
ring betuigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het tweede onderwerp, dat ik zou willen 
bespreken, is dat van het luchtverkeer en in het bijzonder het onder
deel vliegvelden of, zoals het in ambtelijke stukken heet, de aanleg 
van luchtvaartterreinen. 

In onze ambtelijke stukken pleegt men het apparaat, dat wij gaarne 
een „auto" noemen, nog altijd een „automobiel" te noemen en een 
,,vliegveld" heet in ambtelijke termen: „luchtvaartterrein". Ik zal van 
beide termen zo nu en dan gebruik moeten maken. 

Na de bevrijding is Schiphol aangewezen als centraal vliegveld. 
Met bewonderenswaardige voortvarendheid is uit het door de Duit
sers als een ruïne achtergelaten Schiphol een bruikbare luchthaven 
opgebouwd. 

Met niet minder grote bewondering hebben wij gezien, dat de 
i\.L.M. onder de stuwende leiding van dr. Plesman een luchtvaart
bedrijf van formidabelen omvang heeft opgebouwd met Schiphol als 
centrum. Reeds onmiddellijk na de bevrijding zijn van de zijde van 
Rotterdam pogingen in het werk gesteld om ook deze stad weer in 
het luchtverkeer ingeschakeld te krijgen. Besprekingen hieromtrent 
met de Regering hebben er toe geleid, dat in principe werd ingestemd 
met de aanleg van een nieuw vliegveld in Schieveen, volgens de 
Internationale E-klasse, waarbij de mogelijkheid tot uitbreiding tot 
een veld in de A-klasse onder de ogen moest worden gezien. 

Ernstig moet worden betreurd, dat het tempo van behandeling zo 
iangzaam is geweest. Toen een jaar geleden deze begroting hier werd 
behandeld, bestond de verwachting, dat zeer spoedig een begin zou 
kunnen worden gemaakt met de uitvoering daarvan. In het Voor
lopig Verslag dezer Kamer moest ditmaal weer naar den stand van 
zaken worden geïnformeerd, en wel speciaal in verband met de door 
de K.L.M, gepubliceerde en gepropageerde plannen om Schiphol als 
centrale luchthaven te verlaten, een nieuwe centrale luchthaven 
Burgerveen te stichten en van Schieveen geheel af te zien. 

Zeer belangrijk was het te weten, welken indruk deze door dr. 
ï'lesman voorgedragen plannen op de Regering hebben gemaakt en 
of zij mogelijk wijziging zouden brengen in de aanvankelijke voor
nemens en toezeggingen van de Regering ten aanzien van Schiphol— 
Schieveen. 

Met voldoening heb ik uit de Memorie van Antwoord geiezen, 
dat de Regering op het standpunt staat, dat in de uitspraak van 
destijds tot heden geen verandering is gekomen. Daar wordt echter 
een zinsnede aan toegevoegd, waaruit blijkt, dat de Regering de 
ogen sluit voor de argumenten en overwegingen, die tot andere con
clusies zouden kunnen leiden. 
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De argumenten en overwegingen van het plan van de K.L.M, 

worden daardoor dus mede in de beschouwing betrokken. De naar 
voren gebrachte argumenten zijn van verschillenden aard. 

Toen de pers na de eerste bespreking van dr. Plesman van een 
en ander melding maakte, kon men head-lines lezen van een aard 
als „Burgerveen geeft een besparing van f170 000 000. Het is niet 
onbegrijpelijk, dat een dergelijk cijfer onder de huidige omstandig
heden tot de verbeelding spreekt. 

Het is hier niet de plaats om dit cijfer volledig te ontleden, maar 
ik mag toch niet onvermeld laten, dat een bedrag van 112 millioen 
daarvan is ontstaan door een kapitalisering naar 3 pet. van wat men 
zou kunnen noemen een onvoordeliger exploitatie voor de K.L.M. 
van: Schiphol—Schieveen, vergeleken met Burgerveen. Het wil mij 
voorkomen, dat deze methode toch wel iets te eenvoudig is. 

Het zou niet moeilijk vallen daartegenover gekapitaliseerde be
dragen te stellen van vervoer naar Burgerveen, langer dan naar 
Schieveen, en evenzo vervoersverschillen Schiphol—Burgerveen te 
kapitaliseren. Men kan dan nog tijdverlies gaan kapitaliseren en wat 
dies meer zij. Ik zal dit rekenkunstje niet nadoen. 

Ik moge daarnaast ook andere cijfers stellen. 
Tot op heden is in Schiphol geïnvesteerd 50 millioen. De uitbouw 

van Schiphol tot enkele A zal 20 millioen vorderen en de verdere 
uitbouw tot een volledig tangentieel plan nog eens 70 millioen. Totaal 
dus 140 millioen. Schieveen, in klasse E, vraagt een bedrag van 26 
millioen en indien de hoofdbaan verlengd wordt tot klasse A. komt 
daarbij nog 9 millioen, zodat dan het totaal wordt 35 millioen. 
Schiphol—Schieveen zal dus te zamen een investatie hebben van 175 
millioen. 

Indien men daar nu tegenover stelt de bedragen, die geïnvesteerd 
zullen moeten worden, indien Burgerveen als centrale luchthaven 
wordt aangelegd, dan komt men tot de volgende opstelling: Totale 
kosten Burgerveen 140 millioen. Men zal er dan echter rekening 
mede moeten houden, dat in Schiphol inmiddels 2 banen van hel 
tangcntiële plan zullen moeten worden gemaakt, waarvan de aanleg
kosten kunnen worden gesteld op 15 millioen. Tot op heden is reeds 
geïnvesteerd 50 millioen, zodat de totale investatie Burgerveen—Schip
hol dan bedraagt 205 millioen. Dit betekent dus 30 millioen meer voor 
Burgerveen dan voor een volledig uitgebouwd Schiphol plus een 
Schieveen in klasse E. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben begonnen met deze cijfers te 
geven, zonder daarmede te willen zeggen, dat dit het allerbelang
rijkste is; het was nodig, omdat met het cijfer van 170 millioen be
sparing bij Burgerveen zo ten onrechte is geschermd. 

Er zijn andere en zwaardere motieven, waarmede ik de Regering 
zou willen overtuigen van het gevaarlijke in den gedachtengang, 
welke aan het plan van de K.L.M, ten grondslag ligt en waarmede 
naar mijn mening de Regering rekening zal moeten houden. 

Heel het betoog van de K.L.M, ademt den geest van een op winst 
gericht bedrijf met een eenzijdigen kijk op het algemeen belang. De 
K.L.M, is theoretisch een particuliere onderneming, maar practisch 
is zij een Staatsbedrijf, althans een semi-Staatsbedrijf. Dit brengt 
aan den enen kant mede, dat er voor den Staat een groot belang bij 
is. dat het bedrijf als zodanig renderend is, maar het brengt aan den 
anderen kant mede, dat geëist mag worden, dat door het bedrijf een 
politiek wordt gevoerd, die het algemene luchtvervoersbelang dient. 

Dit wordt nu naar mijn mening door de K.L.M, niet goed gezien en 
als gevolg van dit foute inzicht komt zij tot de conclusie, dat één 
centraal vliegveld Burgerveen de oplossing is, waarbij Schiphol dar. 
wordt gedegradeerd tot een fabrieksvliegveld en Schieveen overbodig 
wordt. 

Dr. Plesman stelt zich blijkbaar helemaal op het standpunt, dat niet 
de luchtvervoersmaatschappij naar den klant, maar de klant naar 
haar moet komen. Hij eist voor de K.L.M, het recht op van een 
vervoersmonopolie, doch hij weigert den daaruit voortvloeienden 
plicht tot rationele voorziening van de luchtverkeersbehoefte van een 
stad als Rotterdam. 

Dr. Plesman beroept zich voor zijn eigen bedrijf op de internatio
nale concurrentie, waartegen hij moet optornen; hij laat echter buiten 
beschouwing, dat hij door zijn weigering om in belangrijke bestaande 
en potentiële verkeersbehoeften te voorzien de paraatheid van tien
tallen andere grote bedrijven in hun strijd tegen de internationale 
concurrentie verzwakt. 

Dr. Plesman ziet over het hoofd, dat de vraag naar luchtvervoer 
een zeer elastische grootheid is, die buiten verhouding stijgt, naar
mate een vliegveld dichter bij een wereldstad is gevestigd. Het be
loog van de K.L.M, gaat geheel en al uit van de gedachte van een 
verkeer op vaste lijnen en dan nog hoofdzakelijk passagiers. Het 

trampverkeer, de wilde vaart in de lucht, wordt geheel over het 
hoofd gezien. De oplossing van het vliegveldvraagstuk wordt geheel 
bekeken uit het oogpunt van de vaste lijnen. Zuivere vrachtüjnen 
worden in het rapport van de K.L.M, als practisch onmogelijk be
keken. 

Het zal toch goed zijn. daarbij ook te zien, wat er in het buiten
land gebeurt. Sinds begin 1944 is in Noord-Amerika het aantal 
vrachtüjnen („1'reightcarriers"') met sprongen omhooggegaan. Bij de 
eerste officiële telling in 1944 bleken tot verrassing van autoriteiten 
en insiders de aircargo-freighters een groter aantal toestellen te ex
ploiteren dan de machtige geregelde luchtlijnen te zamen. 

De groten van deze vrachtüjnen tonen grote belangstelling voor 
het luchtverkeer naar en van het Europese continent. Omgekeerd 
zijn de Europese rederijen, cargadoors en expediteurs zeer geïnteres
seerd bij de plannen van deze Amerikaanse maatschappijen en 
bij het vrachtvervoer op het Europese continent zelf. Ook in ons 
land worden reeds pogingen gedaan om een wilde vaart te exploi
teren, zowel voor het vervoer van passagiers als van goederen. 

De Stoomvaartmaatschappij „Nederland" te zamen met Frits 
Diepen Vliegtuigen hebben opgericht de N.V. Aerolanda voor het 
uitvoeren van dergelijke chartervluchten. Zij hebben niet de bedoeling 
om lijndiensten te exploiteren en met de K.L.M, te concurreren, maar 
voor de ontwikkeling van haar bedrijf is eveneens ruimte nodig op 
de vliegvelden. 

Wanneer de ontwikkeling van de wilde luchtvaart niet kunstmatig 
wordt geremd door maatregelen van Staatswege ten behoeve van de 
gevestigde lijnen, kan het niet aan de geringste twijfel onderhevig zijn, 
dat de vrachtluchtvaart een omwenteling in het verkeerswezen zal 
teweegbrengen. Het bewijs daarvoor is te putten uit de ervaring van 
circa 3 jaar in Noord-Amerika en van nauwelijks één jaar in Europa. 

Hel vrachtvervoer niet als aanvulling van passagiersvliegtuigen, 
maar het werkelijke zuivere vrachtvervoer heeft in Amerika al een 
hele ontwikkeling meegemaakt. Natuurlijk zijn er moeilijkheden ge
weest en niet alle maatschappijen hebben even riante uitkomsten. Dit 
is echter niet een gevolg van het feit, dat er geen vrachtvervoer door 
de lucht .:ou plaats hebben. In Amerika groeide dat, luchtvracht
verkeer van 193S—1943 tot de volgende indexcijfers, als wij uitgaan 
van 1938 = 100: 

het aantal pond/mijlen tot 499: 
het aantal pond mijlen bagage tot 636. en 
het aantal pond/mijlen expressezendingcn 716. 
Over de jaren 193S tot 1945 bereikte het aantal passagiersmijlen 

slechts een indexcijfer van 341. Hiermede is niet gezegd, dat het 
gering is. maar dit in tegenstelling tot het luchtvrachtvervoer. 

In 1946 was de verhouding van de luchtvracht van certificated 
airlines tot die van non-certificated airlines als 19 : 47. Beide cijfers 
zijn millioen ton/mijlen. De wilde vaart in de lucht had dus een bijna 
2i-voudige hoeveelheid van het vrachtvervoer op de vaste lijnen. 

Het binnenlands luchtvrachtvervoer in de U.S.A. is in 1947 alweer 
het dubbele van 1946. 

De gehele ontwikkeling in Amerika wijst uit, dat het goederen
vervoer sterker stijgt dan de andere vervoerscategorieën. 

De K.L.M, draagt aan het Nederlandse volk en aan de Regering 
een oplossing voor de luchtvaartterreinen voor, waarbij zij eenzijdig 
denkt aan haar eigen organisatie en dan nog zoals die vandaag is. 

De Regering zal naar een oplossing moeten streven, welke natuur
lijk aan de belangen van de K.L.M, de nodige aandacht besteedt, 
naar die daarnaast het oog gericht houdt op de mogelijk te ver
wachten ontwikkeling, ook in het vrachtverkeer en wel speciaal in 
dat van de wilde vaart. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds eerder gezegd, dat de ziens
wijze van de K.L.M, gedeeltelijk voortkomt uit het willen bereiken 
van gunstige financiële resultaten voor de eigen onderneming. Zij 
legt de meeste nadruk op het winstgevend, intercontinentale vervoer. 
waarvan door de bijzondere omstandigheden een zeer groot gedeelte 
is geleverd door het vervoer naar lndië. Het Europese net ziet zij 
hoofdzakelijk als aanvoerlijnen voor het intercontinentale vervoer. 

Deze zienswijze strookt zeker niei met de werkelijke vervoers
behoeften. Handel, industrie en scheepvaart hebben goede, snelle 
verbindingen nodig met alle centra, waarmede zij relaties onderhou
den, en de Europese centra spelen daarin een belangrijke rol. 

In 1946 werd 60 pet. van de luchtvaartreizigers vervoerd op de 
Europese lijnen, als men het binnenlands verkeer ten minste even 
buiten beschouwing laat. En dit cijfer zal nog belangrijk stijgen, als 
de beperkende deviczenbenaüngen worden verruimd. Er moet dan 
ook zeker rekening worden gehouden met een sterk toenemend ver
keer op de Europese landen. 
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(Kraayvangcr) 
En voor dit vervoer is de tijdsduur tussen het moment, dat de rei

ziger zijn kantoor verlaat en dat het vliegtuig vertrekt, van groter 
betekenis dan voor het intercontinentale vervoer. 

Dr. Plesman betoogt, dat er voor de Rotterdammers niet zo veel 
verschil is of zij van Schieveen of Burgerveen vertrekken, maar dit 
is niet juist. 

Rotterdam—Londen kost via Burgerveen 4 uur en 20 minuten en 
via Schieveen 2 uur en 38 minuten, een verschil van niet minder dan 
1 uur 42 minuten op een enkele reis. Daarenboven kan het nog een 
kostenbesparing medebrengen van f 16 per enkele reis. 

Ik zal nu de methode van dr. Plesman maar achterwege lalen 
om deze kostenbesparing maal het aantal reizigers a 3 pet. te kapita
liseren, omdat ik deze methode verwerpelijk acht. Dit zou anders 
een niet onaardig resultaat opleveren. 

In de grafieken van dr. Plesman komt daarenboven een tekening 
voor, waaruit blijkt, dat de passagiersstroom uit Rotterdam zo veel 
geringer is dan uit Amsterdam en den Haag. Het is mij helaas on
mogelijk om daarop een verbetering te geven, maar wel kan ik 
constateren, dat deze gegevens onjuist zijn. Zij zijn namelijk uitslui
tend afgeleid uit het aantal passagiers, dat zich heeft aangemeld op 
het passagckantoor Rotterdam; maar vele zakenlieden bellen regel
recht Schiphol op of boeken via het passagekantoor den Haag. 

Zijn deze gegevens op zich zelf al onjuist, de verwachting is zeker 
niet ongerechtvaardigd, dat, wanneer Schieveen eenmaal gereed zal 
zijn, de Rotterdamse zakenmensen en de zakenmensen, die binnen de 
sfeer van Rotterdam wonen en leven, nog veel meer voor hun Euro
pese zakenreizen van het vliegtuig gebruik zullen maken. 

En ten slotte moet nog aandacht besteed worden aan de hoeveel
heid landbouwgrond, die voor de verschillende plannen nodig is. 

Voor de aanleg van Burgerveen, gelegen in dezelfde Haarlemmer
meerpolder als Schiphol, zal ongeveer 400 ha vruchtbare grond meer 
nodig zijn dan voor het mastcrplan Schiphol (het tangenticel ontwerp 
met zes startbanen). 

Een luchthaven in de polder Schieveen, volgens de internationale 
E-klasse en voorzien van één startbaan van grote lengte, vraagt 
270 ha, doch in dit geval niet van dure goede landbouwgrond, zoals 
in de Haarlemmermeer, doch goedkoop grasland, waarvan de gras
productie buiten de verharde oppervlakte nog behouden kan blijven. 

Bezien wij dus het geheel bij elkaar, dan kan worden geconstateerd, 
dat: 

1. de combinatie Schiphol Schieveen een minder-invcstalie vraagt 
van rond 30 millioen; 

2. het plan Burgerveen te eenzijdig is gericht op de financiële 
resultaten van de K.L.M., als exploitante van vaste passagierslijn
diensten; 

3. dat één centraal vliegveld onvoldoende rekening houdt met de 
zeer waarschijnlijke ontwikkeling van het luchtvrachtver voer en met 
de wilde luchtvaart in het algemeen; 

4. dat Schiphol Schieveen voor het gehele Europese net een be
langrijke korting geeft op den benodigden reistijd; 

5. dat het plan Burgerveen automatisch een rem wordt op de 
sncüe ontwikkeling van Schiphol tot een internationaal transcontinen
taal passagierscentrum. 

Mijnheer de Voorzitter! Het stemt tot grote voldoening, dat de 
Minister in de Memorie van Antwoord constateert, dat de Redering 
op het standpunt staat, dat het eenmaal genomen besluit om Schip
hol tot centrale luchthaven te maken en in Schieveen een vliegveld 
te doen ontstaan voor Europees verkeer, op goede gronden berust. 
Zii voegt daaraan toe, dat zij deze plannen slechts dan wil laten 
vallen, wanneer ten volle overtuigend kan worden aangetoond, dat zij 
met dit besluit op de verkeerde weg zou zijn. Daarop volgt dan, dat 
dat geenszins betekent, dat elk nieuw plan maar als concurrerend met 
het Regeringsplan moet worden beschouwd. 

Ik begrijp, dat de Regering het plan van de K.L.M, niet zo maar 
wil betitelen als „elk nieuw plan" en dat zij ernstig en nauwgezet dit 
plan wil bekijken. 

Het wil mij echter voorkomen, dat dit plan van de K.L.M, na 
toetsing toch niet als concurrerend met het Regeringsplan kan worden 
beschouwd en ik zou gaarne van den Minister willen vernemen of 
de conclusie van de Regering evenzo luidt. 

Eén centrale luchthaven voor de Stad Holland is onvoldoende om 
het toekomstige luchtvervoer in zijn verschillende vormen (passagiers, 
vracht, lijndienst en wilde vaart) te kunnen opnemen. 

Een Burgerveen is dus niet de oplossing. Twee terreinen vlak bij 
elkaar, Burgcrvecn-Schiphol, is onnodig, onpractisch, nog afgezien 
van de kostbaarheid ten gevolge van het grote, reeds in Schiphol geïn
vesteerde kapitaal. 

(Kraayvangcr c. a.) 
De door de Regering aanvankelijk voorgestane oplossing „Schiphol 

groot + Schieveen klein" voldoet aan de redelijkheid ten aanzien van 
de verwachtingen, aan de billijkheid ten aanzien van verschillende 
centra, aan de relatieve zuinigheid ten aanzien van te investeren kapi
taal en aan de snelheid van mogelijke verwezenlijking, mits niet 
langer wordt gewacht. 

Tot slot moge ik hieraan nog een korte opmerking toevoegen. 
De verdere ontwikkeling van deze vliegvelden zal helaas mede
brengen de onteigening van de daarvoor nodige terreinen. 

Met de algemene stelling, dat het particuliere belang voor het 
algemene belang moet wijken, zijn de eigenaars weinig getroost. 

Deze onteigenden worden vanzelfsprekend schadeloos gesteld en 
zulks geschiedt in den vorm van geld. Niet elke eigenaar zal dezen 
vorm op prijs stellen. 

Ik zou den Minister, of in dit geval kan ik misschien beter zeggen 
de Regering, willen vragen te overwegen of de schadeloosstelling in 
anderen vorm kan worden geregeld. 

De Regering kan de schade beperken door hulp te bieden bij het 
vinden van een perceel grond, voor het uitoefenen van een soort
l-elijk bedrijf en zij kan wellicht ook den onteigenden ter wille zijn 
door het aangaan van een z.gn. etappe-contract, waardoor de te 
lijden schade op een later tijdstip, en dan meer overeenkomstig de 
werkelijkheid, kan worden vastgesteld. 

De heer Hommes: Mijnheer de Voorzitter! Hoofdstuk IX B der 
Rijksbegroting bestrijkt een zo uitgebreid terrein en omvat zo velerlei 
takken van verkeer, zo talrijke Waterstaatsproblemen, dat het bijna 
ondoenlijk is in e;n tamelijk kort tijdsbestek daarover eigen visie en 
oordeel weer te geven. 

Toch mogen met name bij een begroting als deze die eigen visie 
en dat eigen oordeel niet achterwege blijven, te meer niet, omdat bij 
verschillende vraagstukken, deze begroting rakende, vrij groot ver
schil van mening bestaat en principiële overtuigingen tegen elkaar 
in botsen. 

Om niet al te uitvoerig te zijn, zal ik mij onthouden van vooraf
gaande algemene beschouwingen of bespiegelingen en maar dadelijk 
tot de concrete punten en zaken van deze begroting overgaan, 
waarbij ik in de eerste plaats gaarne iets zou willen zeggen over de 
spoorwegen en wat daarmee in verband staat. 

Wat de spoorwegen betreft, onderschrijven ook wij gaarne de lof, 
welke aan de directie der Nederlandsche Spoorwegen is gebracht 
voor alles, wat zij sedert medio 1945 heeft gepresteerd. 

Prestaties, welke nog te hoger waardering verdienen, als wij letten 
op het feit, dat de Duitsers bijv. geen kilometer geëlectrificeerd baan
vak intact hadden gelaten en aan rollend materiaal meenamen wat 
maar enigszins het meenemen waard geacht kon worden. 

Als we niet het minst ook ons in gedachten brengen het grote aan
tal in den oorlog vernielde spoorbruggen. 

Of deze lof en waardering tevens inhouden, dat wij volkomen 
voldaan zijn? 

Blijkens de ..Spoor-Nieuws-Dienst" van 24 December 1947 is de 
directie der Nederlandsche Spoorwegen dat zelf niet; immers, zij 
merkt daarin op: 

„Er is reden tot tevredenheid over de resultaten, maar op 
verscheidene punten bleef het jaar achter bij hetgeen er van 
verwacht werd." 

De hoofdredenen van dit „achterblijven" liggen volgens de directie 
in de moeilijkheden met materialen en deviezen. 

Wij zullen de laatsten zijn om deze moeilijkheden ook maar enigs
zins te verkleinen, maar blijven toch de vraag stellen, ook na wat de 
Minister in de Memorie van Antwoord opmerkt, of in den drang 
naar het nieuwe en betere wel voldoende aandacht aan het oude 
materiaal wordt besteed. 

In de schriftelijke gedachtenwisseling over de verlichting in de 
personentreinen, welke ik indertijd met den Minister mocht hebben, 
heeft hij o.a. geantwoord, dat de directie der Nederlandsche Spoor
wegen door gebrek aan materiaal niet kan voorkomen, dat zich in 
de treinen soms onverlichte rijtuigen bevinden, doch dat haar streven 
er op gericht is en blijft aan dezen ongewcnstcn toestand zodra moge
lijk een eind te maken. 

Ieder, die in de afgelopen maanden 's avonds nog al eens heeft 
gereisd, is het echter opgevallen, dat, speciaal op de — Iaat ik maar 
/eggen — lijnen in de provincie, dit euvel van slechte verlichting 
voortdurend is toegenomen en nog lang geen eind gekomen is aan 
wat èn de Minister èn de directie een „ongewenste toestand" noe
men en een vereiste, waaraan niet mag worden getornd. 
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(Hommes) 
Het is echter niet alleen de slechte verlichting, welke op de z.g. 

buitenlijnen opvalt, doch ook de toestand van de rijtuigen zelf laat 
vaak veel te wensen over. Ik spreek maar niet over b.v. den stoptrein 
Amersfoort—Zwolle of over het lijntje Vlissingen—Kruiningen — in 
Zeeland in de wandeling het „bokkentreintje" genoemd — doch wel 
over de lijnen als den Haag—Utrecht, 's-Hertogenbosch—Roosen
daal en Dordrecht—Vlissingen. Harde banken — ook in de 2de 
klasse — is niet zo erg, doch de vehikels, welke men op deze lijnen 
nogal eens ontmoet, doen een mens toch soms zich afvragen of we 
leven in 1948 dan wel in de aanvangsjaren van deze eeuw. 

Met alle begrip voor de moeilijkheden ten opzichte van het rollend 
materieel moest dit toch eigenlijk de eer van de directie onzer Spoor
wegen te na komen. 

Het zal daarom tijd worden, willen we van al deze antiquiteiten 
en ongemakken verlost worden, dat de electrificatie der hoofdlijnen 
met kracht wordt voortgezet. 

Geen wonder dan ook, dat in het Voorlopig Verslag met intense 
belangstelling naar de verdere plannen is geïnformeerd, zowel uit het 
noorden als uit het zuiden des lands. 

En het antwoord van den Minister? Het komt in het kort gezegd 
hierop neer — nog korter dan het korte antwaoord in de Memorie 
—, dat het noorden van ons land zich voorlopig de electrificatie wel 
uit het hoofd kan zetten en dat iets soortgelijks te verwachten is voor 
de lijn Vlissingen—Roosendaal. 

Daar gaan de z.g. randprovinciënë weer. Mijnheer de Voorzitter! 
Moet ik zeggen, dat dit ons ernstig teleurstelt? Men blijft aandacht 

aan ons schenken volgens de Memorie van Antwoord, alle aandacht 
zelfs. 

Zo langzamerhand is echter de tijd voorbij, dat het noorden en 
zuiden van ons land daarmee in slaap gesust konden worden. 

Men vraagt daar — en volkomen te recht! — ook van dezen 
Minister meer dan volle aandacht alleen. 

Een enkel „spoorwegwoord" na deze ontboezeming nog over de 
lijn Mechelen—Terneuzen. 

Ik zal de woorden van den Minister, dat het bereikte resultaat tot 
voldoening stemt, niet bestrijden, maar wil toch nog wel even zijn 
aandacht vragen voor wat in een in Terneuzen gehouden vergadering 
— waar alle bevolkingsgroepen van Zeeuwsch-Vlaanderen vertegen
woordigd waren — aldus werd geformuleerd: 

„Vóór alles zal deze exploitatie gericht moeten zijn op het 
algemeen belang van Zeeuwsch-Vlaanderen." 

Stap ik hiermede van de spoorwegen af, dan is het geen lange weg 
om van de moeder naar de dochter te gaan, van de Spoorwegen zelf 
naar de A.T.O. 

En het is met name over de verhouding tussen deze twee en van 
deze twee tot het algemene wegverkeer voor personen en goederen, 
dat velen ontevreden zijn. 

Die ontevredenheid is ook openbaar geworden in het Voorlopig 
Verslag en met vele anderen willen wij eveneens duidelijk van onze 
ver-van-voldaanheid te dezen opzichte getuigen. 

Een breedvoerige gedachtenwisseling over een en ander wil de 
Minister liever uitgesteld zien, volgens zijn Memorie van Antwoord 
aan de Tweede Kamer, tot de behandeling van het wetsontwerp 
no. 635 en het is dan ook niet mijn bedoeling thans uitgebreide be
schouwingen aan het wegverkeer te wijden, te meer niet, omdat mijn 
fractiegenoot de heer Biewenga het vorige jaar daarover zeer duide
lijk ons standpunt heeft vertolkt. 

Geheel er over zwijgen kan ik echter aan de andere kant toch ook 
weer niet, omdat verschillende uitlatingen van den Minister zelf ons 
tot tegenspraak noodzaken. 

Van bevoordeling der Spoorwegen op het gebied van personen en 
goederenvervoer mag volgens hem niet gesproken worden en hij deelt, 
volgens de reeds eerder genoemde Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer, het standpunt van zeer veel leden, dat het primaire 
belang van een goed spoorwegnet voor ons land niet mag insluiten, 
dat andere verkeersbelangen daaraan ondergeschikt worden gemaakt. 

Keurige woorden, Mijnheer de Voorzitter, doch hoe is in werke
lijkheid de toestand? 

In het Voorlopig Verslag is er op gewezen, dat de Nederlandsche 
Spoorwegen en hun dochterondernemingen in verband met het be
paalde in art. 2 der wet op de winstbelasting geen winstbelasting 

betalen. De Minister erkent, dat deze vrijstelling ontegenzeglijk be
paalde voordelen biedt, al tracht hij dan ook verder in de Memorie 
van Antwoord deze voordelen weer te verkleinen. 

Daar is echter nog meer. 
Terwijl de particuliere onderneming bij den uitbouw van haar bedrijf 

werd gebonden aan den omvang daarvan op 1 Augustus 1939, kon de 
A.T.O. lustig uitbreiden. Is dit ook geen bevoordeling? 

Eind vorig jaar, aldus een adres van de Vakgroep goederenvervoer 
langs den weg kwam een klein bedrag aan dollars beschikbaar, waar
voor vrachtautomateriaal ia de Verenigde Staten werd aangekocht. 

Gekocht werden circa 110 trekker-chassis. Hiervan werden circa 
50 chassis toegewezen aan particuliere vervoerbedrijven, terwijl aan 
de N.S.-A.T.O. circa 60 trekker-chassis werden toegewezen. 

Terwijl de verhouding bij de toewijzing van trekker-chassis der
halve bedroeg 45 pet. voor de particuliere vervoerbedrijven en circa 
55 pet. voor de N.S.-A.T.O., is de verhouding der respectievelijke 
wagenparken circa 95 pet. en 5 pet. leder, die even nadenkt, schudt 
over een dergelijke verhouding zijn hoofd, maar volgens den Minister 
mag van bevoordeling der spoorwegen niet gesproken worden! 

Particuliere ondernemers klagen over de tarieven van de A.T.O., 
maar vraagt men zowel in de Tweede Kamer als hier naar een ge
specificeerde rekening van de A.T.O., naar een naar personen en 
goederenvervoer gescheiden winst-en-verliesrekening voor de spoor
wegen om te kunnen constateren of deze klachten juist zijn, dan ver
klaart de Minister, dat het niet mogelijk was dergelijke rekening 
over te leggen, zelfs niet een enigszins nauwkeurige schatting. Ge
tracht zal intussen v/orden een aanvaardbare oplossing in dezen te 
vinden, volgens de Memorie van Antwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Wat ik straks in een ander verband heb 
gezegd, moet ik ook nu weer herhalen: Zoiets moest toch de eer van 
de Nederlandsche Spoorwegen te na komen! 

Zelfs alle schijn van oneerlijke concurrentie moet in dit opzicht 
vermeden worden. 

Een eerlijke kans hebben in de Tweede Kamer o.a. de heren Ser
rarens en Algera voor het particuliere bedrijf gevraagd. 

„Laat het bedrijfsleven" — aldus onlangs een artikel in 
„Trouw" — „steunend op een doelmatige vestigingswet, zelf de 
problemen oplossen, waarvoor het gesteld is; op dit gebied is 
reeds door de organisaties van het bedrijfsleven veel bereikt. Het 
bedrijfsleven heeft getoond zelf in staat te zijn, zijn boontjes te 
kunnen doppen. Laat de Staat daarom steunen, niet opslokken!" 

Het is voor dat laatste, voor dat opslokken, waarvoor wij bij 
dezen Minister echter bevreesd zijn. 

„Hij protesteert hevig" — aldus de heer Serrarens in de 
Tweede Kamer — „als men hem verdenkt van stiekeme natio
nalisatie." 

Maar als wij het wetsontwerp W.A.G. op de keper beschouwen, 
loopt dan niet als een rode draad de socialisatie van het goederen
vervoer daar doorheen? Het geeft — om met een onzer weekbladen 
te spreken — een blanco volmacht aan den Minister, het schept de 
mogelijkheid tot een geruisloze socialisatie van het goederenvervoer 
over den weg. Het gevaar van het wetsontwerp is, dat het vervoer 
wordt blootgesteld aan een langzaam wurgproces. 

Het is tegen een dergelijk streven, dat wij met kracht willen waar
schuwen. En mocht de Minister op dezen weg willen doorgaan, dan 
zal hij mijn politieke vrienden en mij zeer scherp tegenover zich 
vinden. 

Maak ik verder nog een enkele opmerking over het wegvervoer, 
dan is dat deze, dat het verwondering gewekt heelt, dat niet aan de 
Nederlandsche Spoorwegen gelieerde ondernemingen aanvankelijk 
niet in de gelegenheid waren tot aanschaffing van autobussen van 
door hen gewenste merken. 

Wel is waar is thans een bonnenstelsel ingevoerd, doch tijdigcr 
invoering hiervan, dat wil zeggen beperking van de Regeringsaan
kopen, zou wellicht tot een meer efficiënte besteding van de zo 
schaarse deviezen hebben kunnen leiden. 

Daarbij komt. dat, zoals uit de Memorie van Antwoord blijkt, met 
de aanwezige en nog in bestelling zijnde autobussen men het voor
lopig zal moeten stellen. Het is jammer, dat de Minister geen ant
woord heeft gegeven op de vraag op welke wijze de behoefte aan 
autobussen in de eerstkomende tijd is onderzocht. De betreffende 
passage in de Memorie van Antwoord wekt den indruk alsof de 
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(Hommes) 
Minister als maatstaf heeft genomen, dat het aantal autobussen van 
1940 dient te worden hersteld. Voor een grove Beschouwing moge 
men deze maatstaf aanleggen; nu de eerste na-oorlogse moeilijk
heden in het autoDusbedriji zijn overwonnen, vereist de ontwikkeling 
een nauwkeuriger bestudering. 

De Minisier voegt aan zijn beschouwing over het autobuspark de 
opmerking toe, dat nog „een vrij groot aantal"' voor personenvervoer 
ingerichte vrachtauto's als nood-autobus „tijdelijk" zal moeten blij
ven gebezigd, o.a. voor groepsvervoer. Elders, in de passage over het 
eigen vervoer, deelt de Minister mede, dat, ook al waren er voldoen
de autobussen ter beschikking, het vervoer van bouwvakarbeiders 
bezwaarlijk op economische wijze kan geschieden met autobussen. 
Het is mij niet recht duidelijk mogen worden of het derhalve in het 
voornemen van den Minister iigt, aan het vervoer van personen met 
vrachtauto's een permanent karakter te geven. In 1939 heeft de 
Overheid, mijns inziens te recht, het nodig geoordeeld, uniforme 
voorschriften te geven, waaraan autobussen moeten voldoen. Ik ver
mag niet in te zien, waarom voertuigen, waarmede eigen vervoer van 
arbeiders plaats heeft, niet aan die voorschriften zouden behoeven te 
voldoen, uiteraard anders dan in de dringende omstandigheden van 
materieeltekort. 

In het algemeen kan ik mij verenigen met de opvatting van den 
Minister, dat tegen het verhuren van autobussen door een toer
wagenondernemer aan een streekvervoerbedrijf geen bezwaar bestaat, 
dat wil zeggen onder normale omstandigheden. Het doet evenwel 
enigszins merkwaardig aan, dat men materieel tcewij=t aan een toer
wagenondernemer, die, in plaats van daarmede toerwagenwerk te 
verrichten, er de voorkeur aan geeft het materieel aan een streek

(Hommes e. a.) 
vervoerbedrijf te verhuren, dat door materieelgebrek practisch wel 
genoopt wordt tot huur over te gaan. De vraag rijst of het algemeen 
belang onder deze omstandigheden niet eist eerst de streekvervoer
ondernemingen van voldoende materieel te voorzien, alvorens over 
te gaan tot het toewijzen daarvan aan toerwagenondernemers, zonder 
dat het voor toerwagenwerk blijkt te worden gebezigd. 

Het is trouwens te betreuren, en dit tot slot over het wegvervoer, 
dat de Minister de vragen of er bij het toewijzen van materieel aan 
toerwagenondernemers volgens een bepaald richtsnoer te werk wordt 
gegaan en, zo ja, wat dit richtsnoer is niet heeft beantwoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben op een geschikt punt gekomen om 
mijn rede te onderbreken. Ik zou u willen verzoeken mij in de 
gelegenheid te stellen deze morgen voort te zetten. 

De Voorzitter: Ik stel den geachten afgevaardigde daartoe gaarne 
morgen in de gelegenheid. 

De beraadslaging wordt verdaagd. 

De vergadering wordt te 4.45 uur namiddag gesloten. 

Verbetering. 

Op blz. 320, kol. 1, reg. 18 v.o., blz. 322, kol. 2, reg. 30 V.O., en 
blz. 324, kol. 2, reg. 21 en 25 v.b., staat: „motie-Algera"; lees: 
motie-Algra. 


