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Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht door commissiën. — Regeling van werkzaamheden. 

39sTE V E R G A D E R I N G 

VERGADERING VAN DONDERDAG 27 JANUARI 1949 
(Bijeenroepingsuur 1 namiddag) 

Ingekomen stukken. — Verslagen uitgebracht door commissiën. 
— Regeling van werkzaamheden. —• Mededeling van een be
sluit van de Centrale Afdeling. — Behandeling en aanneming 
van de begroting van inkomsten en uitgaven van het Zuider
zeefonds voor 1949. —• Aanneming van wetsontwerpen. — 
Behandeling van het wetsontwerp Wettelijke regeling betref
fende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. — 
Avondvergadering. — Behandeling van de Hoofdstukken 
VIII A en VIII B der Rijksbegroting voor 1949. 

Voorzitter: de heer Kortenhorst 

Tegenwoordig, met de Voorzitter, 75 leden, te weten
de heren Peters, Vondeling, Van der Zaal, Den Hartog, Algera. 

Van der Brug, Ten Hagen, Korthals, Krol, Vermeer, Ruygers, De 
Kort, Van der Feltz, Koersen, Engclbertink, Maenen, Schouten, 
mejuffrouw Klompé, de heren Tilanus, Posthumus, Zandt, Van Di«. 
Serrarens, Romme, Van der Weijden, De Ruiter, Kikkert, Burger. 
Schmal, Nederhorst, Janssen, Willems, Groen, Andriessen, Biewenga, 
Haken, C. van den Heuvel, mevrouw Fortanier—De Wit, de heren 
Stokman, Van Thiel, Emmens, Ritmeester, Van Vliet, Van de Wete
ring, Terpstra, Hofstra, Roosjen, mejuffrouw Nolte, de heren Van 
der Zanden, N. van den Heuvel, Schilthuis, Verkerk, Dassen, 
Meijerink, Stapelkamp, Cals, Van Lienden, Suurhoff, mejuffrouw 
Tendeloo, de heren Goedhart, De Kadt, Gerbrandy, Donker, Lucas, 
Fokkema, Beernink, Vonk, Hoogcarspel, Bruins Slot, Hooij, Welter, 
De Loor, Droesen, Bachg, 

en de heer Schokking, Minister van Oorlog, Minister van Marine 
a.i., de heer Spitzen, Minister van Verkeer en Waterstaat, en de heer 
Joekes, Minister van Sociale Zaken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen: 
1°. de volgende berichten van leden, die verhinderd zijn de ver

gadering bij te wonen: 
van de heer Borst, wegens ziekte, deze week; 
van de heer De Haas wegens familie-omstandigheden; 
van de heer Gielen. 

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen; 

2°. een Koninklijke Boodschap, ten geleide van het wetsontwerp 
tot wijziging van de Wet van de 25ste December 1878 (Staatsblad 
no. 222) houdende regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekers
bediende. 

Dit wetsontwerp zal worden gedrukt en rondgedeeld; 

3°. een missive van de Minister van Buitenlandse Zaken, ten 
geleide van Uitgave No. 14 van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken: „Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 
Maart Octobcr 1948". 

Deze missive is reeds gedrukt en met de daarbij behorende 
uitgave aan de leden rondgedeeld; 

4°. de volgende academische proefschriften: 
een, van mr. J. P. D. van Banning ..Gebiedsovergans en zijn ge 

volgen, getoetst aan de praktijk van de inlijving van Eupen-Malmédy 
door België"; 

een, van H. Zoeteweij „De Dollarschaarste in West-Europa". 

Deze drukwerken zullen worden geplaatst in de boekerij der 
Kamer. 

(Voorzitter) 
De Voorzitter: Voorts deel ik mede, dat de verslagen gereed zijn: 
van de Begrotingscommissie voor het wetsontwerp Wijziging van 

het vierde hoofdstuk der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
(Aankoop van „Huize Katwijk".) (1085); 

van de vaste Commissie voor Openbare werken, Verkeer en 
Waterstaat betreffende het wetsontwerp Verlenging van de geldig
heidsduur van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 (1101). 

Deze verslagen zullen worden gedrukt en rondgedeeld, voor 
zover zulks niet reeds is geschied. 

De Voorzitter: Ik stel voor, aan de orde te stellen en in te voegen 
op de lijst der aan de orde zijnde wetsontwerpen na het wetsontwerp 
Overneming in beheer en onderhoud bij het Rijk van de bij de ge
meente Medemblik in beheer en on'ierhoud zijnde havens en haven
terreinen, enz. (1094) het wetsontwerp Verlenging van de geldigheids
duur van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939 (1101), omtrent 
welk wetsontwerp blanco verslag is uitgebracht, en voorts na het 
wetsontwerp Wijziging der Ongevallenwet 1921 en der Land en Tuin
bouwongevallenwet 1922 (832), de wetsontwerpen: 

Intrekking van de Wet van 19 Maart 1921 (Staatsblad no. 631), tot 
beschikbaarstelling van een renteloos voorschot uit 's Rijks kas ten 
behoeve van de N.V. Waterleidingmaatscnappij „Noord-West-Bra
bant" te Oudenbosch (1083); 

Intrekking besluit tot instelling van het Luchtbeschermingsongeval
lenfonds (1088); 

Onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, nodig voor de bouw van een inrichting voor de winning en 
zuivering van water uit de rivier de Lek te Bergambacht ten behoeve 
van de watervoorziening van 's-Gravenhage, zomede erkenning van 
het algemeen nut van de werken nodig voor de bouw van die in
richting en voor het vervoer van het uit de Lek gewonnen water 
naar 's-Gravenhage, voor de toepassing van de Belemmer jCnwet 
Verordeningen en van de Belemmeringenwet Privaatrecht (1103). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Aangezien de aanwezigheid van de Minister van 
Financiën in de Eerste Kamer thans vereist is, stel ik voor het op de 
agenda voorkomende wetsontwerp Vaststelling van de heffing van een 
retributie over de vorderingen en aanspraken in de zin van het 
Koninklijk besluit van 6 Maart 1942 (927) te behandelen na het 
zojuist aan de orde gestelde wetsontwerp Onteigening voor de bouw 
van een inrichting voor de winning en zuivering van water uit de 
rivier de Lek enz. (1103). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, aan de orde te stellen en in te 
voegen na wetsontwerp 927 het wetsontwerp Vaststelling rente
percentage over gedurende de jaren 1934 tot en met 1938 door het 
Rijk aan Staatsbedrijven verstrekte kapitalen en wijziging van ar
tikel 9, tweede lid, der Bedrijvenwet 1928 (Staatsblad no. 249) (1096). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Nog stel ik voor, aan de orde te stellen en aan de 
agenda toe te voegen, de wetsontwerpen: 

Wijziging van het vierde hoofdstuk der Rijksbegroting voor 194S 
(Aankoop van „Huize Katwijk".) (1085); 

Wijziging van het elfde hoofdstuk der Rijksbegroting voor 1947 
(Verschillende onderwerpen) (1064). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ten slotte stel ik voor om, indien de behandeling 
van de wetsontwerpen tot vaststelling van de Hoofdstukken VIIIA 
en VIII B der Rijksbegroting voor 1949 (1000) hedenavond niet mocht 
zijn beëindigdi, de verdere behandeling dier hoofdstukken te doen 
plaats hebben morgen, Vrijdag 28 Januari, bij de aanvang der ver
gadering te écn uur, met onderbreking van de alsdan aan de orde 
zijnde wetsontwerpen. 

Daartoe wordt besloten. 
Handelingen der Staten-Generaal — Zitting 1948-1949 — II 
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(Voorzitter c. a.) 
De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede. dat de Centrak Afde

ling met eenparigheid van stemmen heeft besloten aan de lijst dei
op Woensdag 2 Februari a.s., des middags te twaalf uur, in de af
delingen te onderzoeken wetsontwerpen toe te voegen, de wetsont
werpen: 

Overbrenging van twee tochten onder de gemeenten Capelle a/d 
IJssel en Nieuwerkerk a/d Ussel in beheer en onderhoud bij de Polder 
„Prins Alexander" (1120); 

Naturalisatie van Felix Baehr en 25 anderen (1121). 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wets
ontwerp tot vaststelling van de begroting van inkomsten en uitgaven 
van liet Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1949 (1000 B>. 

De heer Andriessen, voorzitter der Begrotingscommissie, brengt 
het volgende verslag uit: 

In handen der Begrotingscommissie is gesteld een adres van de 
Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, te 's-Gravenhage, be
treffende het voortgang doen vinden van verdere inpolderingen, in 
het bijzonder van die in het IJsselmeer. 

De commissie, overwegende, dat bij de samenstelling van het Voor
lopig Verslag betreffende dit wetsontwerp met de inhoud van het 
adres rekening is gehouden, stelt aan de Kamer voor, bedoeld adres 
neder te leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer verenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemene beraadslaging wordt hervat. 

De heer Spitzen, Minister van Verkeer en Waterstaat, zet zijn rede 
voort en zegt: Mijnheer de Voorzitter! Bij de landaanwinning denkt 
men dikwijls alleen aan het werk, dat wij verrichten in de Zuiderzee. 
Ik had bij de behandeling van Hoofdstuk IX reeds gelegenheid een 
enkele opmerking te maken over de verschillende andere wijzen, 
waardoor zo stil aan onze cultuurgrond wordt vermeerderd. Ik zal 
niet in een herhaling daarvan vervallen; een zeer globale en slordige 
optelling bracht mij in de grootte van een 1000 ha. Verder geeft de 
Noordoostpolder elk jaar een nieuw stuk grond voor cultuur en daar
naast mogen dan nog worden genoemd de grondverbeteringen als 
ruilverkaveling, ontginningen, die evenmin stilstaan. Dit alles werkt 
tamelijk ongemerkt jaarlijks mede aan de vergroting van ons land en 
tuinbouwgebied en dit levert resultaten op korte termijn. Ik ben mij 
bewust, dat daartegenover staat het verlies aan agrarisch terrein, dal 
vooral de vliegvelden in nogal sterke mate op hun geweten hebben, 
aanleg van wegen en andere werken. 

In tegenstelling tot die jaarlijkse aanwinst van cultuurgrond laten 
inpolderingen als die in de Zuiderzee een kleine acht a negen jaren 
op zich wachten. Het is dan ook niet zo onbegrijpelijk, dat de Rege
ring, die om meer dan één reden in het bijzonder moest prijs stellen 
op een nagenoeg sluitend budget voor 1949, gemeend heelt voor deze 
Zuiderzeeprojecten op zo lange termijn nog een jaar te kunnen 
wachten. De sterke aandrang, in het Voorlopig Verslag betreflende 
deze begroting uitgeoefend, heeft er toe geleid, dat er een som van 
f 900 000 is toegevoegd aan die begroting. Dit bedrag van f 900 000 
mag in het gezelschap van de millioenencijfers, waarmede men bij 
de Zuiderzee-aangelcgenheden al enigszins vertrouwd is geraakt, op 
zich zelf geen overweldigende indruk maken, maar het bedrag heeft 
toch vooral met het oog op de plaats, die het op de begroting kreeg, 
belang. 

De verhoging komt nl. ten goede aan de post, die bestemd is voor 
een der volgende Zuiderzeepolders, en mag dus geredelijk worden 
gezien als een sleutel of aanvangssignaal voor de voortgang van de 
werken. De stilstand van na de oorlog wordt dus nu verbroken. 

Hiermede valt samen de benoeming van een nieuwe Zuiderzeeraad. 
die ook als symptoom van het voornemen tol het maken van voort
gang met de werken mag worden gezien. Het is immers het orgaan 
voor beschouwingen en overwegingen in ruimer verband, gescha
keerd samengesteld als het is. Op korte termijn moeten enkele prea
labele adviezen worden gegeven en beslissingen worden genomen 
en de mogelijkheid om in 1949 daartoe nog te geraken, ter voor
bereiding van de verdere uitvoering, is aanwezig, wanneer de Zuider 
raad er weer is. Naar het al of niet spoedig komen van dit lichaam 
is uiteraard grote belangstelling uitgegaan, een belangstelling, die 
zich concentreerde op de uitdrukking ..binnenkort" Welnu. Mijnheer 
de Voorzitter, ik kan zeggen; van „binnenkort' behoeft niet mee: 

(Minister Spitzen) 
gesproken te worden. Het besluit is tot stand gekomen en is alleen 
nog administratief in uitvoering op het ogenblik. De Zuiderzeeraad 
is er dus weer en kan gaan werken. 

Deze opmerkingen had ik even prealabel willen stellen aan een 
bespreking van de meer concrete punten, die in het debat van gisteren 
door verschillende geachte afgevaardigden naar voren zijn gebracht, 
en het antwoord aan de verschillende sprekers wilde ik gaarne in
richten in drie gedeelten: een algemeen gedeelte over de inpoldering 
in het algemeen, een gedeelte over de Noordoostpolder en een deel 
over de Zuiderzeesteun. 

In aansluiting aan hetgeen ik hieraan heb laten voorafgaan, ont
moet ik allereerst de opmerkingen van twee geachte afgevaardigden, 
de heren Biewenga en De Ruiter, die hebben gevraagd: wanneer nu 
inderdaad dat startschot weer gegeven is, komt dan ook jaarlijks 
het nodige geld daarvoor op de begroting? Als ik ongeclausuleerd 
daarop „ja" zou zeggen, zou ik in alle opzichten de grenzen van mijn 
bevoegdheid te buiten gaan. Alleen durf ik wel zeggen, dat natuurlijk 
het feit, dat men deze werken aanvat, betekent, dat een van de 
eerste zorgen voor de Regering in elk volgend jaar zal zijn, te zien 
in hoeverre het totale budget toelaat de nodige middelen te verschaf
fen, die zullen moeten zorgen voor een regelmatige voortzetting van 
deze werken. Het voorbehoud, dat ik dus moet maken, is deels for
meel, deels iets temporairs, wat men bij elke uitgave, die een langere 
looptermijn heeft dan het ene jaar, waarover een begroting gaat, in 
acht worden genomen, en dat betekent dus niets bijzonders. 

Een belangrijke vraag is door de geachte afgevaardigde de heer 
Vondeling gesteld, nl.: Wat gaat er nu gebeuren, welke polder of 
welke polders gaat men nu aanvatten'? Het spreekt vanzelf, dat, wan
neer een dienst met een uitgebreid personeel en uitgebreide vertak
kingen zich bezighoudt met de studie omtrent dergelijke, de alge
mene belangstelling trekkende objecten als de Zuiderzeepolders, er 
wel berichten en mededelingen in de wereld komen, die zijn ontleend 
aan het werk, dat daar in dat gezelschap wordt verricht, zonder dat 
dit mededelingen zijn. die als uiteindelijk gegeven per slot van reke
ning haar waarde kunnen hebben en houden. En zo is er dus ook in 
de kranten en in publicaties veel al verschrcven over zekerheden, die 
men meende te hebben over de voortgang van de werken en de volg
orde van de aanvatting van de polders. 

Ik moet het hier even, wanneer mij dat gevraagd wordt, zuiver 
stellen en zo zeg ik, dat een beslissing over die volgorde nog niet is 
genomen en nog niet is kunnen worden genomen, om de eenvoudige 
reden, dat de Regering niet voor niets een Zuiderzeeraad in het leven 
heeft geroepen en deze hoogst belangrijke en prealabele vraag van 
de volgorde der inpoldering toch wel in de allereerste plaats in aan
merking komt voor een advies van dit lichaam. Het is dus alleen 
al uit deferentie voor dit college, dat ik op het ogenblik niet kan 
zeggen: er is besloten die en die polders het eerst aan te vatten. Wel 
kan ik zeggen, dat in de kringen van de dienst, die deze werken voor
bereidt, een voorkeur op technische gronden is ontstaan voor de 
Zuidooslpolder, een voorkeur, die op allerlei omstandigheden berust 
en die zou medebrengen, dal de Zuidoostpolder, die van zeer grote 
omvang zal zijn, in twee gedeelten moet worden uitgevoerd. De twee 
gedeelten zullen niet door water, maar door een dijk worden ge
scheiden, die, als het geheel klaar is, de functie van een rustige, be
veiligende slaperdijk zou kunnen krijgen. Deze verdeling maakt hel 
gemakkelijk aan de dienst, die zich heeft ingeschoten op een grootte 
van ongeveer 48 000 ha. als de Noordoostpolder, om zich te bewegen 
op een gebied van ongeveer gelijke grootte. Het toeval wil, dat in 
grote trekken de zuidelijke inpoldering een grondgebied heeft van 
de grootte van driemaal de Noordoostpolder, in drie delen van onge
veer dezelfde grootte, nl. ongeveer 50 000 ha. 

Tussen de Zuidwestpolder en de Zuidoostpolder zullen natuurlijk 
de nodige verbindingen worden gelegd en zullen er bruggen komen. 
Ook denkt men aan een brugverbinding tussen de nieuwe Zuidoosl
polder en de bestaande Noordoostpolder, die voor het doorgaand 
verkeer van bijzonder groot belang zal kunnen worden. 

Wanneer deze plannen eenmaal in het stadium zijn, dat zij een meer 
vaste vorm als werkplan hebben gekregen, zullen zij zonder twijfel 
Ier kennis van de Kamer worden gebracht, omdat men uiteraard niet 
goed kan praten over dingen, waarmee men niet bekend is. 

Ik'kom hier op het punt van de kaarten. De geachte afgevaardigden 
de heren Vondeling en Engelbertink hebben in beleefde bewoor
dingen zich enigszins beklaagd over een gebrek aan inzicht bij ge
brek aan kaarten. Men moei. Mijnheer de Voorzitter, met deze 
kaarten zeer voorzichtig zijn. Men verricht in deze Zuiderzeegebiedei 
pionierswerk en ontwikl clingswerk, waarbij nauwelijks nog enige 
ervaring kan bestaan. Du soort werk brengt uiteraard mee, dat men 
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(Minister Spitzen) 
telkens met nieuwe ideeën in aanraking komt. die wel eens ingrijpende 
wijzigingen kunnen brengen in hetgeen men op een gegeven moment 
meent als laatste wijsheid in kaartvorm te kunnen neerleggen. Een 
plan is ook geen stilstaand iets, maar een bewegend iets. Het is uiterst 
moeilijk het ogenblik te bepalen, waarop men zegt: Nu houd ik op 
met experimenteren en verbeteren, nu ga ik het zo doen. Éénmaal 
moet dat moment natuurlijk komen, maar zolang men niet een 
zeker gevoel van verzadiging met gegevens en overwegingen heeft, 
kan men dat niet doen. Wanneer men nu gegevens overlegt, die in 
dit opzicht nog niet volledig rijp kunnen worden geacht, doet men 
iets heel gevaarlijks, omdat men toelaat en eigenlijk uitlokt, dat op 
grond van nog niet blijvende gegevens verwachtingen worden gewekt, 
berekeningen worden gemaakt, welke later weer de bodem moet 
worden ingeslagen en die dus aanleiding tot teleurstelling en ver
gissingen kunnen geven. Met inachtneming van deze beperkingen 
is het uiteraard mijn bedoeling om zeer in het bijzonder ook de 
Kamer in de gelegenheid te stellen zich te overtuigen van de ideeën, 
ook in kaartvorm, die er bij de betrokken dienst leven. 

In dit algemene verband ontmoet ik ook nog een opmerking 
van de geachte afgevaardigde de heer Van der Zaal, die het eiland 
Marken nog eens heeft getracht uit zijn isolement te verlossen. Ik 
moet hier verwijzen naar wat er reeds enige malen over is gezegd, 
nl. dat het mij voorkomt, met alle respect voor het eiland Marken, 
toch niet verdedigbaar te zijn, daarvoor alleen een verkeersvoor
ziening tot stand te brengen, waarvan de kosten 2.1 millioen zouden 
kunnen bedragen, met jaarlijkse onderhoudskosten op de hoogte van 
6 a 7 duizend gulden. 

Ik meen dus ook hier weer te moeten verwijzen naar mijn op
merking, die ik reeds heb gemaakt, dat voor Marken van belang is 
het advies, dat de Zuiderzeeraad over de volgorde zal uitbrengen, en 
dat Marken voor zich alleen maar moet hopen, dat het advies zal 
gaan in de richting van een prioriteit van de westelijke poldc'. 

De heer Van der Zaal heeft nog gevraagd of de publicatie van de 
Stichting voor het Bevolkingsonderzoek ook ter kennis van de Kamer 
zouden kunnen komen. Ik zeg graag toe, dat ik mij zal laten voor
lichten of deze publicaties daarvoor in aanmerking komen, en ver
wacht wel, dat dit het geval zal zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer Vondeling heeft gewezen op het 
urgente vraagstuk van de indeling van het totale Zuiderzeegebicd, 
met name op de provinciale en de gemeentelijke indeling. Dit is een 
punt, waarvan ik de urgentie natuurlijk direct beaam en dat ook in 
de Zuiderzeeraad onderwerp van de beschouwingen zal moeten zijn 
en daarna een onderwerp van overleg tussen mijn ambtgenoot van 
Binnenlandse Zaken, die hierbij uiteraard ten zeerste is geïnteres
seerd, en mij, voor zover er niet ook andere ambtgenoten bij betrok
ken zouden moeten zijn. Een beslissing als het al of niet instellen 
van een twaalfde provincie most worden geacht een daul van zulke 
publiekrechtelijke importantie te zijn, dat het gehele Kabinet er wel 
zijn handtekening onder zou moeten zetten. 

Vervolgens heeft de geachte afgevaardigde de heer Vondeling nog 
een vraag ter sprake gebracht, die zeer interessant is, nl de be
grenzing van de groepen van de bevolking, die zouden kunnen vallen 
onder de wettelijke verplichting van het Rijk om schaden te ver
goeden, die door de Zuiderzeewerken zijn aangericht De geachte af
gevaardigde beriep zich op een m.i. niet erg sterke plaats in de wet, 
nl. het intitulé. Als hij de wet verder naziet, zal hij zien, dat de woor
den, die hij op het oog heeft, nl. „andere personen", direct in het eerste 
artikel worden uitgewerkt in een opsomming van de soorten van per
sonen, die worden geacht te vallen onder deze regeling. Ik gelooi" dus, 
dat het geen sterke argumentatie zou zijn om te zeggen, dat derden 
/onder meer er ook nog onder zouden vallen. 

Wanneer het niet twijfelachtig zou zijn, dat het Rijk aansprakelijk 
was voor schadelijke gevolgen van in het algemeen belang onder
nomen openbare werken, waarom zou het dan nodig zijn geweest, die 
gehele Zuiderzeesteunwet te maken? Ik geloof dan ook, dat ik de op
merking van de geachte afgevaardigde de heer Vondeling ontkennend 
mag beantwoorden. In ieder geval apart zou moeten worden beoor
deeld, desnoods door de rechter, of de zorgvuldigheid van het gewone 
maatschappelijke verkeer door de Staat is in acht genomen. 

Ten slotte ontmoet ik bij dit algemene deel nog de geachte afge
vaardigde de heer Biewenga, die mij vroeg aandacht te besteden aan 
het rapport van de Vereniging voor Landaanwinning. Ik behoef niet 
te zeggen, dat ik dit rapport met belangstelling zal lezen, wanneer 
het in mijn handen zal worden gesteld. 

Thans, Mijnheer de Voorzitter, de Noordoostpolder en de vraag
stukken, die daarmede verband houden. Een van de belangrijkste 
vragen is de vraag hoe de bestuursvorm zal moeten zijn en daarvoor 

hebben twee geachte afgevaardigden belangstelling getoond, nl. de 
heren Vondeling en Engelbertink. 

De heer Vondeling heeft gezegd: mij bevalt die structuur daar in 
die Noordoostpolder niet erg, de landdrost zit daar — administratief 
natuurlijk — zo eenzaam en de grondslag voor zijn bevoegdheid is 
toch wel in een zeer onaangenaam geboortejaar gelegd, nl. in 1942, 
toen het een wel wat bijzondere tijd was. Zonder dat ik zou willen 
beamen, dat dit besluit tendenzen bevat, die minder goed bedoeld 
zouden zijn, wil ik toch ook de geachte afgevaardigde toegeven, dat 
alleen dit geboortejaar reeds geen gelukkig uitgangspunt is. Ik kan 
daaraan toevoegen, dat ernstig zal worden bevorderd, indien moge
lijk, dat o.a. de poldercommissie, die op het ogenblik nog uitsluitend 
is aangewezen door de landdrost zelf, op meer generale wijze zal kun
nen worden gevormd door te worden gekozen. Tevens kan ik de 
vraag van de geachte afgevaardigde de heer Engelbertink beantwoor
den met te zeggen, dat wordt overwogen hoe het bedrijfsleven beter 
en nader kan worden ingeschakeld bij de uitvoering van de taak van 
de daartoe op het ogenblik aangewezen Rijksdienst. Ten opzichte van 
beide geachte afgevaardigden wil ik verklaren, dat ik in beginsel min 
of meer autoritaire tendenzen, die in de huidige toestand mochten 
liggen, niet gelukkig kan achten en dat ik blij zal kunnen zijn, wan
neer er een soepele overgang naar een andere publieke sfeer zal kun
nen komen. 

Een en ander natuurlijk ook alweer behoudens advies van de 
Zuiderzeeraad en behoudens overleg met mijn ambtgenoot van Bin
nenlandse Zaken. Ik wil gaarne daaraan toevoegen, dat, hoezeer men 
in beginsel een dergelijke ontwikkeling mag wensen en toejuichen, 
men praktisch uitermate voorzichtig moet zijn om een overigens 
goed geacht stelsel te vroeg in een daarvoor nog niet rijpe omgeving 
toe te passen. Het is dus zaak uitermate goed toe te zien, wanneer de 
ontwikkeling rijp is om de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor 
een vorm van eigen bestuur. 

De geachte afgevaardigde de heer Engelbertink heeft nog een vraag 
gesteld, die zeer plastisch was en daardoor bijzondere indruk op mij 
heeft gemaakt, nl. of men wel over de rand van de dijk heen kijkt, 
of men enige belangstelling heeft voor het oude land aan de andere 
zijde van de dijk en men zich niet te veel opsluit in de engte van het 
mooie, nieuwe, moderne gebouw, waaraan men bezig is te bouwen. 
Ik geloof de geachte afgevaardigde wel enigszins te kunnen gerust
stellen o.a. door deze opmerking, dat de sanering van het randgebied 
nabij Vollenhove bestudeerd zal worden door een commissie, waarin 
de Stichting voor de Landbouw, de consulenten van grond en pacht
zaken en de provincie Overijssel zullen zijn vertegenwoordigd en waar
in ook een vertegenwoordiging van de Directie van de Noordoost
polder zal worden opgenomen. Zonder dat dit de geachte afgevaar
digde misschien voiledig geruststelt, zal hij hieruit toch wel mogen af
leiden, dat er een zekere belangstelling voor de gebieden „over de 
dijk" bestaat. De uitnodiging van de geachte afgevaardigde, aan mij 
gericht, om ook eens over die dijk te komen kijken, zal ik in mijn 
oren knopen. 

Een volgende reeks van vragen, in hoofdzaak gesteld door de heer 
Engelbertink en door enkele andere leden, betreffen de toestanden 
in de Noordoostpolder zelf en in hoofdzaak dus het domeinbeheer. 
Nu behoef ik niet te zeggen, dat dit domeinbeheer niet ressorteert 
onder Verkeer en Waterstaat, maar dat de dienst, die ter plaatse 
werkt, dubbele en meer dan dubbele verantwoordelijkheden heeft en 
voor de uitvoering van het domeinbeheer verantwoordelijk is tegen
over mijn ambtgenoot van Financiën. Nu wil ik daarin niet zo ver 
gaan, dat ik de misschien formeel juiste stelling zou innemen om te 
zeggen: dat gaat mij niet aan, en de leden te verwijzen naar mijn 
ambtgenoot; integendeel, ik heb het zo opgevat, dat ik mijn best 
moet doen om die inlichtingen te verschaffen, die niet het toekomstig 
beleid van mijn ambtgenoot beïnvloeden, hetgeen natuurlijk buiten 
mijn bevoegdheid zou liggen. 

Een van de eerste inlichtingen, die de geachte afgevaardigde vroeg, 
was of de montagebouw nu werkelijk alleen voor de grote boer
derijen moest plaats vinden. De montagebouw is inderdaad, aanvan
kelijk om routine op te doen, ingezet op het bouwen van de grotere 
complexen, waarbij dan tevens het voordeel is, dat hierdoor meer 
land wordt onttrokken aan het Staatsbedrijf, waarover verscheidene 
geachte afgevaardigden niet zo buitengewoon enthousiast zijn. Inder
daad heeft het Staatsbedrijf op het ogenblik te veel land in exploitatie. 
Hiermede is echter geenszins gezegd, dat die montagebouw beperkt 
blijft tot de grote boerderijen; het is alleen een begin van de proeftijd. 
Met deze montagebouw is nog weinig ervaring opgedaan. De Noord
oostpolder is een gebied om deze ervaring te verwerven. 

Een tweede vraag van de geachte afgevaardigden was of men nu 
gaat afwijken van het schema van 1948. Ik verwijs hiervoor naar de 
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Memorie van Antwoord, die heeft doen weten, dat het inderdaad 
nodig is, nader te overwegen of het plan van 1948 ook verder moet 
worden gevolgd. Ik heb dit zo uitgedrukt, dat het in studie moet 
worden genomen in verband met de huidige situatie. Wat uit die 
studie te voorschijn komt, is mij niet bekend, maar ik wil de geachte 
afgevaardigden wel toezeggen, dat deze studie geen effectieve resul
taten zal hebben dan nadat ook de Stichting voor de Landbouw in 
de gelegenheid is geweest, daarover haar licht te laten schijnen. 

De grootste zorg bleek de heer Engelbertink te koesteren over de 
verwachtingen en aanspraken, die de pioniers in de polder mogen 
doen gelden. Zeer pertinent heeft hij dan ook aan mij de vraag ge
steld of ik wil bevestigen of ontkennen, dat de pachters bij de eerst
komende verpachtingen zullen worden gezocht uit de oudere pioniers. 
Deze vraag kon ik onbeperkt bevestigend beantwoorden, wanneer wij 
het er over eens zijn, dat wij onder pioniers mogen verstaan de 
ongeveer 600 oude pioniers. De heer Engelbertink is natuurlijk wel 
bekend, welke groep ik bedoel; de groep, die dan na een zeker 
examen in staat moet worden geacht om ondernemer op een be
drijf in de polder Ie zijn. 

Als wij het daarover eens zijn, kan ik de geachte afgevaardigde 
volledig geruststellen. 

'.Vat dat examen betreft, „examen" is een wat groot woord. Het 
is zo, dat de gedragingen van de arbeidskrachten in de Noordoost
polder zorgvuldig worden geobserveerd door het bedrijf, en dit drukt 
dat, als ik het wel heb, op misschien wat schoolse wijze uit in een 
cijfer. Men heeft op die wijze dus over bepaalde mensen als werk
kracht een oordeel. Wanneer ik nu kom tot de vraag: zijn deze 
mensen in staat om straks als pachter op te treden, dan moet 
natuurlijk, behalve de vraag omtrent hun persoonlijke werkkracht 
en hun verdere gedragingen, ook de economische vraag beantwoord 
worden: is deze man in staat om straks de leiding van een bedrijfje 
of bedrijf op zich te nemen? Dat is natuurlijk een heel andere vraag. 
Dit lijkt mij een vraag, die mijn ambtgenoot van Financiën te recht 
stelt, omdat het hier gaat over het uitgeven van gronden, die nu 
eenmaal met algemene middelen zijn tot stand gebracht en waarvoor 
dus ook verantwoordelijkheid bestaat, voor wat betreft het verdere 
gebruik van de grond, waarop de pachter in de gelegenheid wordt 
gesteld zijn bedrijf uit te oefenen. 

Ten slotte heeft de geachte afgevaardigde in dit verband nog een 
vraag gesteld, die ik niet kan beantwoorden, maar welke ik zeer 
zeker aan mijn ambtgenoot van Financiën zal voorleggen, nl. de 
kwestie van de verhoogde pachtprijzen, die een grote moeilijkheid 
is geworden en waarop ook andere geachte afgevaardigden hebben 
gewezen. Ik kan hieraan zelf uiteraard niets doen. Ik kan niet anders 
dan beloven, dat ik die vraag met dezelfde kracht zal overbrengen, 
waarmede zij in de Kamer is naar voren gebracht. 

Vervolgens ontmoet ik een vraag van de geachte afgevaardigde de 
heer De Ruiter, die informeert naar de toezegging omtrent de 
Walcherse boeren. Er zullen 54 Walcherse boeren in staat worden 
gesteld een bedrijf te pachten en ik kan ook op dit punt de geachte 
afgevaardigde geruststellen. Dit zal gebeuren. 

Een ander punt in verband met de Noordoostpolder is aangeroerd 
door de geachte afgevaardigde de heer Vondeling, nl.: mogen wij 
nu iets horen over het effect van de Staatsexploitatie? Voordat ik 
daarop antwoord, wil ik er eerst aan herinneren, dat wij twee 
soorten Staatsexploitatie hebben. De eerste zou ik haast willen 
noemen: de wachtkamer. Dat is de voorlopige exploitatie van de 
gronden, die nog geen definitieve bestemming hebben kunnen krijgen, 
en de andere is de exploitatie van de bedrijven, die expresselijk in 
Staatsexploitatie zijn gehouden. Mij dunkt, dat de economisch
financiële belangstelling van de geachte afgevaardigde de heer Von
deling wel meer moet zijn afgestemd op de tweede vorm. Wanneer 
echter zijn belangstelling toch zo ver uitgaat naar die eerste groep 
bedrijven, dat hij zegt: „Is het niet mogelijk, ondanks die paar moei
lijkheden, die in de Memorie van Antwoord inderdaad zijn aange
voerd, berekeningen te maken en uitkomsten te geven, is het met 
een beetje goede wil nu zo moeilijk om hiervan, zoals bij de spoor
wegen ten aanzien van het personen en goederenvervoer, een bruik
bare ongave te geven?", dan antwoord ik: onmogelijk is dat natuurlijk 
niet. Ik wil de geachte afgevaardigde toezeggen, dat ik trachten zal 
deze cijfers te laten construeren. 

Ik zou echter zijn belangstelling nog beter hebben begrepen, wan
neer deze was uitgegaan naar de vast in Staatsexploitatie genomen 
gronden. Dat is nu weer een terrein, dat niet precies het mijne is en 
dat bij mijn ambtgenoot van Financiën ligt. Ik zal de vraag van de 
geachte afgevaardigde dan ook gaarne aan die ambtgenoot over
brengen. 

Ik ontmoet nog de vragen van de geachte afgevaardigde de heer 
Biewenga, ook in verband met de Staatsexploitatie. Deze geachte 
afgevaardigde is daarvan geen voorstander en hij vraagt of niet alles 
in het werk is gesteld om deze Staatsexploitatie tot het mogelijke te 
verkleinen. Ik kan zeggen, dat de dienst alles doet — maar dat moet 
geschieden door het bouwen van woningen — om het mogelijk te 
maken deze Staatsexploitatie niet groter te doen zijn dan onder de 
omstandigheden strikt onvermijdelijk is. 

Dat de geachte afgevaardigde groot bezwaar heeft tegen de blij
vende Staatsexploitatie is iets, waaraan ik uiteraard op het ogenblik 
niets kan doen, wat ik alleen met grote belangstelling noteer en nog 
eens op mij zal laten inwerken. 

De geachte afgevaardigde de heer Den Hartog vindt, dat 1000 ha 
genoeg zou zijn voor de voorbeeldbedrijven. Hij heeft daarover een 
gedachtenwisseling met mijn voorganger gehad, die meende, dat 
3000 ha daarvoor zou moeten worden bestemd. Ik vraag mij af 
of het niet mogelijk is, dat daarom dit gesprek niet zo erg vlot is 
verlopen, omdat de ene partner misschien de Wieringermeer en de 
andere de Noordoostpolder, die juist 2 | maal zo groot is, op het 
oog heeft gehad. Dan zouden zij het over de mate, waarin deze be
drijven moeten zijn verdeeld over het gebied, wel eens zijn geweest. 

Verder beloof ik hem ook, dat ik zijn opmerkingen over de Staats
exploitatie als zodanig ernstig zal bezien. Hij verbond hieraan nog een 
opmerking, die eigenlijk buiten mij om kan gaan, nl. dat het hem 
beter voorkwam, dat dit gehele domeinbeheer bij het Departement 
van Landbouw zou komen, een opmerking, die ik ook zal laten ver
luiden ter plaatse, waar daarvan hut kan worden verwacht. 

Ten slotte zal ik ook gaarne overbrengen de meer concrete op
merkingen van de geachte afgevaardigde de heer Haken, die er op 
wees, dat er met de vooruitbetaling van de pacht enige moeilijkheden 
waren, welke vooruitbetaling hij liever zag in de vorm van bedrijfs
uitkomsten, en in de tweede plaats, dat het onwenselijk is speculanten 
in land, zoals hij het noemde, toe te laten. Waarschijnlijk heeft hij 
daarbij op het oog gehad de mensen, die niet zelf ter plaatse een 
bedrijf uitoefenen. Ik wil deze opmerkingen gaarne overbrengen en 
zou op het ogenblik willen opmerken, dat ook alweer naarmate 
de bouw van boerderijen vordert, deze verschijnselen minder naar 
voren behoeven te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop hiermede in het algemeen de 
vragen, die met betrekking tot de Noordoostpolder zijn gesteld, te 
hebben beantwoord en kom nu tot het slot van mijn antwoord, dat 
betrekking heeft op de Zuiderzeesteun. Daarbij zijn eigenlijk twee 
vragen ter sprake gebracht. In de eerste plaats de vraag van het niet 
verhogen van de financiële normen voor de 65-jarigen, waar deze 
voorziening in één bekken uitliep met de noodvoorziening ouden 
van dagen. 

De andere vraag is de kwestie van de onderbrenging van de dienst 
bij het Departement van Sociale Zaken. 

Wat betreft de eerste kwestie heb ik voor mij liggen de regeling, 
die getroffen was tussen mijn ambtsvoorganger en de auteur van de 
Noodwet Ouderdomsvoorziening, de heer Drees. De vraag naar de 
onderbrenging van deze voorziening brengt mij toch in aanraking met 
mijn tegenwoordige ambtgenoot van Sociale Zaken. Ik wil daarvan 
gebruik maken om tegelijk aan die ambtgenoot te vragen of hij het 
standpunt van zijn ambtsvoorganger in dit opzicht deelt, dan wel van 
mening is, dat de regeling, zoals die door de Ministers Vos en Drees 
is getroffen, zou moeten worden veranderd. Ik wil op het moment 
mijn eigen mening op dit terrein, dat verre ligt buiten het speciale 
karakter van dit Departement, even daarlaten, maar het spreekt 
natuurlijk wel vanzelf, dat ik een zeer grote waarde hecht aan het 
oordeel van mijn ambtgenoot van Sociale Zaken, die met deze zijde 
van het vraagstuk zo volkomen vertrouwd is. 

Aan de geachte afgevaardigde de heer Ritmeester, die ook een 
warm pleidooi heeft gehouden voor de 65-jarigen, waarvoor ik ont
vankelijk ben en waarin hij heeft gezegd, dat het bedrag van f2,50 
volkomen een slag in de lucht is, wil ik antwoorden, dat dergelijke 
bedragen, die geen bepaalde fundering hebben, meer voorkomen op 
het gebied van de Zuiderzeesteunwet. Ik wijs o.a. op artikel 9, waar 
toevallig ook een rijksdaalder een zekere rol speelt. Ik zal dit dus 
bezien. 

Hetzelfde geldt voor de vraag, waar nu deze bemoeiing verder het 
best kan geschieden, aan de kant van Sociale Zaken of aan de kant 
van Verkeer en Waterstaat. Het juridisch-economisch uitgangspunt 
is voor beide soorten van regeling verschillend. Alleen zou ik er bij 
willen opmerken, dat men uit het enkele feit van wellicht straks be
diend en behandeld te worden door het Departement van Sociale 
Zaken niets denigrerend? moet afleiden, omdat wat zoeven ge
noemd is: „bedeling", dus de armenzorg, geen onderwerp van zorg 
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van het Departement van Sociale Zaken, maar van Binnenlandse 
Zaken uitmaakt. Intussen blijf ik open voor het verschil tussen 
iemand, die in algemene zin behoeftig is geworden, en iemand, voor 
wie daarvoor een objectieve oorzaak, gelegen in vroegere jaren, aan
wezig is ten gevolge van een groot werk, ondernomen van Rijkswege. 
Wat echter betreft de toepassing van de twee regelingen, komen zij 
buitengewoon dicht bij elkaar te liggen. Of men nu — ik citeer de 
Noodwet Ouderdomsvoorziening — moet beoordelen de „nood van 
de ouden van dagen" of men moet beoordelen of er „voldoende 
middelen gaan ontbreken" (artikel 13 van de Zuiderzeesteunwet), 
daarin zijn inderdaad nuances, maar ik geloof, dat die buitengewoon 
klein zijn en dat op zich zelf, afgezien van de speciale kennis en erva
ring, die de Zuiderzeesteunwetambtenaren hebben verworven, het 
voor de justitiabelen wel van belang kan zijn, dat geroutineerde maat
schappelijke werkers zich bemoeien met problemen, waarvan de op
lossing voor hen zo belangrijk is en waarvan zij met hun bestaan 
zelfs afhankelijk kunnen zijn. 

De Voorzitter: Ik stel voor, de spreektijd bij de replieken te be
palen op ten hoogste vijf minuten per spreker. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft 
de gelukkige mededeling kunnen doen, dat inmiddels het besluit is 
getekend tot het wederom doen functionneren van de Zuiderzeeraad. 
Ik neem' aan, dat de raad een evenwichtige samenstelling zal hebben, 
zodat alle waardevolle en goedwillende groepen en stromingen in 
onze bevolking een plaats daarin zullen hebben gevonden. De reden 
van het oponthoud heeft de Minister ons niet verteld. Al is dit nu 
niet zo erg belangrijk, het feit, dat er zo'n groot tijdsverloop was 
tussen de aankondiging van een en ander en de uitvoering daarvan, 
heeft mij toch benieuwd gemaakt naar de reden van dit langdurige 
oponthoud. 

Ik ben uiteraard verheugd, dat de Minister nadere inlichtingen 
heeft gegeven over de volgorde van de inpolderingen. Ik ben het niet 
met hem eens, dat het onmogelijk zou zijn, althans overwegende 
bezwaren zou ontmoeten, indien tot publicatie van de voorlopige 
plannen zou worden overgegaan. Wanneer die plannen zouden wor
den gepubliceerd en daardoor ook de groepen uit de bevolking, die 
hierbij zijn betrokken, hierop zouden kunnen reageren, dan zou mijns 
inziens de Zuiderzeeraad zijn taak beter kunnen vervullen dan zon
der het oordeel van de bevolkingsgroepen te kennen. De tijd voor 
de Zuiderzeeraad om zich te oriënteren, is toch al uitermate kort, niet 
meer dan enkele maanden, en daarom lijkt het mij gewenst, dat de 
Minister nog eens overweegt of publicatie van de voorlopige plannen 
niet gewenst is. 

De Minister heeft medegedeeld, dat het beroep, dat ik heb gedaan 
op de Zuiderzeesteunwet om ook anderen dan de vissers, die door 
de droogmaking van de Zuiderzee zijn gedupeerd, te helpen, volgens 
hem niet sterk geargumenteerd was. Ik was daarvan zelf ook reeds 
overtuigd. Het was echter mijn bedoeling aan te tonen, dat men 
oorspronkelijk de bedoeling heeft gehad alle groepen van gedupeer
den ook metterdaad te helpen. De Minister zegt nu: de rechter moet 
straks dan maar uitmaken of de Staat in overtreding is. Dat valt mij 
wel enigszins tegen. Ik had gedacht, dat de Minister in zijn toe
zeggingen zo ver zou kunnen gaan, dat, in de gevallen, waarin weten
schappelijk vaststaat, dat er een oorzakelijk verband is russen de 
inpoldering en de indrogingsverschijnselen in de randgebieden, de 
Overheid aansprakelijk is voor de schade, die hieruit voor de betrok
kenen is ontstaan. 

Ten aanzien van de bestuursvorm van de nieuwe poldergebieden 
heeft de Minister gezegd, dat hij wil bevorderen, dat de poldercom
missie, die thans door de landdrost wordt gehoord, in het vervolg 
zal worden gekozen door de ingezetenen. Het is een kleine vooruit
gang bij de huidige situatie, maar er is omtrent de status van die 
commissie niets bepaald. Het zal een adviesorgaan blijven, dat zelf 
geen publiekrechtelijke bevoegdheden heeft. 

De Minister heeft gezegd, dat hij zal nagaan of hij de autoritaire 
tendenzen, die in het besluit tot instelling van het openbare lichaam 
de Noordoostpolder liggen, zal kunnen wegnemen. Ik vind dit stand
punt verheugend, maar het komt toch bij lange na niet te gemoet aan 
de wens, die ik in eerste aanleg heb geuit. 

Ik blijf van mening, dat het besluit tot instelling van het tweede 
openbare lichaam met het wezen van openbare lichamen in strijd is. 
Zoveel te meer klemt mijn oorspronkelijke voorste!, omdat dit gebied 
r.og nagenoeg geheel in wording is en niet rijp voor normaal bestuur. 
Daarom zou ik graag van de Minuter een direct antwoord op deze 

Handelingen der Staten-Generaal — Zitting 1948—1949 — II 

(Vondeling e. a.) 
concrete vraag willen hebben: Is de Minister bereid op korte termijn 
te overwegen of hij het besluit van 1942 wil doen vervangen door de 
wet van 1938? Er zijn zeer sterke argumenten aan te voeren buiten 
die, welke ik gisteren heb gebruikt, welke dit denkbeeld ondersteunen. 
In de eerste plaats voorzag de wet tot instelling van het openbaar 
lichaam de Wieringermeer in een toepasselijkverklaring ook voor 
volgende inpolderingen. Het is bovendien uitermate gewenst, lat wij 
meer ervaring krijgen met bijzondere publiekrechtelijke organen. De 
Minister zal vele zorgen, die hem gisteren kwelden en vandaag mis
schien nog kwellen door het kleine goed, dat hem voor de voeten is 
geworpen, kwijtraken. Bovendien moet toch ook wel van belang zijn 
voor Zijne Excellentie, dat het wetsontwerp is ondertekend door de 
Minister van Waterstaat als eerste ondertekenaar en dat het besluit 
van 1942 de handtekening draagt van mr. Spitzer„ 

De heer Van der Zaal: Mijnheer de Voorzitter! Op twee zaken 
wil ik nog even terugkomen. De eerste betreft de mededeling, waar
voor ik de Minister dankbaar ben, over de onkosten, die naar 
schatting het onderhoud van de dijk Marken—vasteland zal mee
brengen, nl. ongeveer f 6000 ü f 7000, op zich zelf een groot bedrag. 
Mij was medegedeeld door anderen, dat het onderhoud, wanneer de 
dijk er eenmaal was, betrekkelijk minimaal zou zijn, maar waar ik 
geen deskundige op dit terrein ben, kan ik niet uitmaken wie gelijk 
heeft. Alleen vraag ik mij toch af: wanneer die dijk daar er toch 
zou moeten komen en gesteld, dat het onderhoud f 6000 k f 7000 
zou moeten kosten, afgezien van het feit dan, dat door het ont
breken van deze dijk een eiland, een dorp als het ware ontvolkt 
zou worden — wanneer er gelegenheid is, zullen de bewoners van 
Marken genoodzaakt zijn het eiland te verlaten —, acht de Minister 
het dan verantwoord, op grond van deze kosten de dijk af te 
wijzen'? Ik zou de Minister willen aanraden een onderzoek ter plaatse 
in te stellen en alsnog daartoe te besluiten. 

De steun aan de 64- en 65-jarigen is ook een zeer belangrijk punt 
De Minister heeft dit niet afgewezen. De Minister heeft gezegd, dat 
hij zal overleggen met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken. De 
Minister heeft echter wel begrepen, dat dit voor de Kamer een zeer 
ernstig feit is; van vier verschillende zijden is hierover ernstig ge
sproken. Aanvankelijk liep ik zelfs rond met de gedachte of het 
niet gewenst zou zijn de Kamer op dit punt een uitspraak te vragen, 
waar dit punt zowel voor deze mensen als principieel van zoveel 
betekenis is. De Minister heeft dit echter onmogelijk gemaakt, maar 
is het, zo zou ik willen vragen, nu niet mogelijk, dat de Kamer op 
zodanige wijze over deze zaak wordt ingericht, dat zij, als het nodig 
mocht blijken, daarop nog kan terugkomen? Wanneer men deze 
zaak zó laat gaan en de Minister pleegt overleg, dan kan men het 
volgend jaar bij de begroting voor het Zuiderzeefonds 1950 er weer 
naar vragen, maur ik acht dit punt te ernstig om het uit te stellen 
en misschien volgend jaar voor een voldongen feit te staan. 

De heer Engelberrink: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de Minister 
dankbaar voor de pertinente toezegging, die hij heeft gegeven naar 
aanleiding van mijn vragen over de pioniers; in het bijzonder de 
oudere pioniers in de Noordoostpolder. De Minister heeft toegezegd, 
dat dezen straks, bij de verpachtingen van dit jaar en van de vol
gende jaren, pertinent voorrang zullen hebben. De Minister heeft 
alleen gevraagd genoegen te nemen met het examen, dat de Dienst 
der Domeinen voorschrijft. Ik heb geen bezwaar tegen het afnemen 
van een examentje; maar de Minister heeft niet geantwoord op mijn 
vraag of men bij dit examen de georganiseerde landbouw zou kunnen 
laten medespelen, zodat het niet uitsluitend een ambtelijke beoor
deling zonder meer werd. 

De Minister heeft ook niet geantwoord op mijn vraag betreffende 
de 1200 andere jonge boeren, die al zo lang in de polder werken. 

Daarnaast ben ik niet geheel gerust over het antwoord, dat de 
Minister heeft gegeven omtrent het uitgifteschema. Bij de begroting 
voor 1948 is aan de Kamer een uitgifteschema voor de Noordoost
polder voorgelegd — in de Kamer zijn op dit punt verlangens geuit 
om in dit schema nog meer kleine bedrijven op te nemen —, maar 
men heeft dit als basis voor de uitgifte aanvaard. Ook de Minister 
zegt nu nog: 

„Dit blijft de basis, maar ten aanzien van de kleine bedrijven 
van 12 tot 24 ha wil ik toch nog een studie laten maken over de 
vraag of dit aantal misschien niet verminderd moet worden om 
financiële en economische redenen. Als mocht blijken bij deze 
studie, dat het aantal verminderd moet worden, dan wens ik 
ten deze overleg ie plegen met de landbouw." 
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(Cngelbcrtink e. a.) 
Ik versta daaronder, dat de Minister met de Stichting voor de 

Landbouw niet alleen even overleg pleegt en haar mededeelt wat de 
uitslag is van deze studie, maar dat die siudie werkelijk een onderwerp 
van gedegen besprekingen zal uitmaken en dat dan ook de sociale 
zijde van dit vraagstuk terdege onder het oog zal worden gezien. 

Het gaat hier om een plan, dat in de grote lijn altijd is aanvaard 
tot nu toe, en ik zou niet wensen, dat alleen door ambtelijk ingrijpen 
hiervan werd afgeweken. Ik hoop, dat de Minister het zo ook heelt 
bedoeld. 

Met betrekking tot hetgeen de Minister verder heeft medegedeeld 
omtrent de bestuursformatie van de polder kan ik mij in belangrijke 
mate aansluiten bij hetgeen daarover zojuist reeds door de heer 
Vondeling is opgemerkt. Het is een begin, maar wij hopen, dat de 
Minister niet al te voorzichtig en te langzaam zal zijn bij het om
zetten van dit op zo autoritaire leest geschoeide bewind in een meer 
democratisch bewind. Wij prijzen natuurlijk de voorzichtigheid, 
waarop de Minister met klem wees, maar ik zou hem toch ook wel 
willen manen tot een zekere voortvarendheid in dezen. 

Wat de Zuiderzeesteunwet betreft, ik hoop, dat de studie van de 
Minister spoedig resultaten mag opleveren in het belang van deze 
vissers, die zich zo gedupeerd gevoelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had ook gevraagd naar de samenstelling 
van de Zuiderzeeraad. De Minister heeft gezegd: Die Zuiderzeeraad 
is tot stand gekomen. Ik heb in het antwoord van de Minister echter 
gemist een mededeling ten aanzien van de wijze van samenstelling 
en een antwoord op de vraag of daarbij voldoende rekening is ge
houden met de georganiseerde landbouw. 

Ik ben de Minister dankbaar voor zijn mededeling, dat hij bij 
voortduring ook over de dijk van de polder zal kijken, en in het 
bijzonder ben ik de Minister dankbaar voor de mededeling, dat de 
sanering van het randgebied op het ogenblik in studie is en dat daarbij 
in ruime mate overleg zal worden gepleegd. 

De heer Biewenga: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil de Minister 
gaarne dankzeggen voor de verschillende toezeggingen, welke hij 
heeft willen doen, in het bijzonder de toezegging, waarbij opnieuw 
is bevestigd, dat een begin zal worden gemaakt, zo mogelijk in 1949, 
met de verdere inpoldering. De Minister heeft tweeërlei kwalificatie 
gebruikt. Hij heeft gesproken van een „sleutel" en van een „aan
vangssignaal". De Minister zal zich misschien kunnen voorstellen, 
dat ik aan de tweede kwalificatie de voorkeur geef. Ik meen, dat die 
kwalificatie meer waarborgen zal geven, dat ook inderdaad met deze 
inpoldering zal worden begonnen. 

De Minister heeft voorts een toezegging gedaan met betrekking tot 
het overleg ten aanzien van de grootte van de bedrijven. Ik ben, met 
de heer Engelbertink, niet geheel bevredigd door dit antwoord. De 
Minister heeft gezegd: de Stichting voor de Landbouw zal, voordat 
deze studie effectieve resultaten oplevert, in de gelegenheid zijn haar 
licht hierover te laten schijnen. Ik hoop, dat het bedrijfsleven hier 
niet voor voldongen feiten zal worden geplaatst, maar dat er inder
daad ook een reëel overleg zal plaats hebben, zoals ook bij het eerste 
verdeelschema het geval is geweest. 

Ik heb de indruk gekregen, dat de toekomstige Zuiderzeeraad wel 
een zeer belangrijk college wordt. De Minister heeft nu reeds be
slissingen en oordeelvellingen over verschillende dingen verschoven, 
ten einde eventueel het advies van de Zuiderzeeraad te kunnen in
winnen. Ik hoop, dat het geen kapstok zal worden, waaraan allerlei 
dingen zullen worden opgehangen. 

De toezegging van de Minister ten aanzien van de eerste pioniers 
is naar mijn mening zeer bevredigend. Ik wil er nog op wijzen, dat 
de Minister geen toezegging heeft gedaan ten aanzien van degenen, 
die nu ook reeds zeer lang in de polder werken. Ik kan mij voor
stellen, dat de Minister ten aanzien van deze jongelui niet dezelfde 
toezegging kan doen als ten aanzien van de oude pioniers, maar ik 
zou toch gaarne van de Minister willen vernemen of straks, bij de 
toewijzing van de bedrijven, niet rekening kan worden gehouden met 
de tijd, die men in de polder heeft gewerkt, en dat men althans een 
zekere voorkeur zal geven, wanneer de kansen overigens gelijkstaan, 
aan die jongelui, die in de polder hebben gewerkt. 

De Minister heeft ten aanzien van de tijdelijke Staatsexploitatie 
gezegd, dat dit is een kwestie van woningen. Ik had eigenlijk dit 
antwoord reeds gevreesd. Ik weet niet, ook al staat het zeer moeilijk 
met het toewijzen van het bouwvolume, of niet iets kan worden 
gedaan om meer land uit te geven aan pachters. Ik zou de Minister 
er toch nogmaals op willen wijzen, dat het aanschaffen van een 
inventaris voor 27 000 a 30 000 ha zeer veel kosten met zich mede
brengt. Men moet nu een inventaris aanschaffen, die bij een verdere 
inpoldering van de polder niet meer nodig zal zijn. Wanneer me:! 

(Biewenga e. a.) 
de oppervlakte in tijdelijke Staatsexploitatie zou kunnen doen ver
minderen, zou dat een aanmerkelijke besparing zijn en zouden tevens 
vele jonge boeren daarmee gebaat zijn. 

Ik heb geen antwoord van de Minister ontvangen op mijn vraag 
over de wegverbinding Amersfoort—Zwolle. Er bestaan op het ogen
blik plannen om westelijk van de spoorlijn Amersfoort—Zwolle op 
de Veluwerand, juist over de betere Gelderse gronden, een weg aan 
te leggen. Vooral ook indien aan de inpoldering van de Zuidoost
polders de voorrang zal worden gegeven, zal hiervoor een andere 
oplossing kunnen worden gevonden. Ik zou gaarne zien, dat de 
Minister nog eens zal overwegen of die weg daar inderdaad moet 
worden aangelegd. 

De heer Spitzen, Minister van Verkeer en Waterstaat: Mijnheer de 
Voorzitter! In tweede termijn is allereerst de belangstelling van de 
Kamer uitgegaan naar de Zuiderzeeraad. Ik zou het onbescheiden van 
mij vinden, wanneer ik de tijd van dit hoge college zou vragen voorde 
lange lijst van namen, die ik op de wijze van een persbureau zou op
lezen. Ik moge verwijzen naar de wel zeer binnenkort verschijnende 
publicatie hierover. Het zal, zo ver mijn bemoeiingen strekken, geen 
kapstok worden. Dat wil ik de geachte afgevaardigde de heer Bie
wenga gaarne toezeggen. Ik geloof ook, dat de geest van verschillende 
leden van dit college niet is om zich als kapstok te laten gebruiken. 

De geachte afgevaardigde de heer Vondeling wil gaarne weten, 
waarom het zo lang geduurd heeft. Laat ik hem een negatief antwoord 
geven: er zijn geen bijzondere redenen van enig interesse, waarom dit 
gebeurd is. Er gaat veel tijd mee heen om drukbezette en belangrijke 
mensen bij elkaar te krijgen. De administratie, die hierover gaat, is 
ook zeer bezet. Dit alles bij elkaar heeft gemaakt, dat hier vertraging 
is opgetreden, die op zich zelf geen enkele diepere betekenis heeft. 

De geachte afgevaardigde de heer Vondeling heeft gevraagd of ik 
wil toezeggen ook de voorlopige plannen te publiceren. Ik wil met 
mijn toezegging zo ver gaan, dat ik gaarne in overweging neem te 
zien of de voorlopige plannen zich op enigerlei wijze lenen voor pu
blicatie, waarbij voorkomen worden de gevaren, waarop ik zojuist 
gewezen heb. 

Ik heb mij misschien iets te scherp uitgedrukt, toen ik zeide,'dat 
het Rijk maar afwachten moest, welke reactie de rechter gaf, wanneer 
het Rijk schade berokkent met overigens goedbedoelde openbare 
werken. Ik heb dit bedoeld als het uiterste. Daarvóór ligt natuurlijk 
het brede rayon van overwegingen, zoals de geachte afgevaardigde 
zegt, van morele aard, waar men uit de behoefte om sociaal even
wichtige voorzieningen te treffen onverplicht het een en ander doet 
om bepaalde misstanden weg te nemen. Deze categorie heb ik gemaks
halve overgeslagen, maar zij is in mijn gedachten wel aanwezig en 
wordt in de praktijk bij waterstaatswerken ook niet vergeten. 

Wat betreft de publiekrechtelijke organisatie ben ik bereid toe te 
zeggen, dat ik de vraag van de geachte afgevaardigde bij de Zuiderzee
raad en bij mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken ter sprake zal 
brengen en daaromtrent advies zal vragen. Ik meen niet, dat ik zo ver 
mag gaan om, wat mij betreft, te dezer zake meer bindende toe
zeggingen te doen. 

Verder ontmoet ik de geachte afgevaardigde de heer Van der Zaal, 
die nog even is teruggekomen op Marken. Hij heeft mij betrapt op 
een onvolledigheid. Ik heb gezegd, wat juist is, dat de kosten van 
onderhoud 6 a 7000 gulden per jaar zouden zijn. Daarbij heb ik niet 
genoemd de rente van het bedrag, dat in de dijk is gestoken en die 
daarbij zou moeten worden geteld. Dit zal een bedrag van f' 90 000 
betekenen. Ik zeg dit niet om de geachte afgevaardigde volledig teleur 
te stellen. Ik zou hieraan toe willen voegen, dat ik zelf met enige 
vooraanstaande mensen van Marken onlangs een gesprek heb gehad, 
waarbij ik hen heb verwezen naar de komende Zuiderzeeraad als in 
eerste instantie het adres, waar hun belangen zullen worden beoor
deeld en waar een adives zal worden uitgebracht. 

Wat betreft de vraag van het in het oog van de geachte afgevaar
digde schrijnende verschil tussen de tegemoetkoming aan M en 65-
jarigen, wil ik graag toezeggen, dat ik wel een middel zal weten te 
vinden om voor de volgende begroting de uitslag van hel overleg, 
dat ik zal openen met mijn collega van Sociale Zaken, bekend te 
maken. 

De geachte afgevaardigde de heer Engelbertink heeft nog even ge
reageerd op de kwestie van het examen en hij heeft gevraagd of er 
niet landbouworganisaties bij betrokken kunnen worden. Ik heb al 
gezegd, dat ik het woord examen zwaar vond, maar als men daar nu 
ook nog een geheel van organisaties in het afnemen van examens 
gaat betrekken, dan vrees ik. dat het niet zwaar, maar loodzwaar cal 
worden. Ik heb over dit terrein overigens weinig te vertellen. Het 
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(Minister Spitzen e. a.) 
behoort tot dat van mijn ambtgenoot van Financiën, die ik de aan
drang van de geachte afgevaardigde zal overbrengen. 

Zowel de geachte afgevaardigde de heer Engelbertink als de geachte 
afgevaardigde de heer Biewenga zijn niet erg gerust over wat er ge
beuren gaat met de nieuwe studie van het plan-1948. Ook dat is een 
terrein, dat mij maar zeer partieel aangaat. Ik wil de sterke aandrang. 
die door de geachte afgevaardigde wordt uitgeoefend, tot zijn recht 
laten komen in het contact, dat ik daarover zonder twijfel met mijn 
ambtgenoot van Financiën zal hebben. 

De heer Biewenga: Dus de landbouw komt aan trek. 

De heer Spitzen, Minister van Verkeer en Waterstaat: In ieder geval 
komt de stichting op de hoogte. 

Vooris is er nog de kwestie van de wegverbinding Amersfoort -
Zwolle, waar de heer Biewenga voor heeft gepleit. Ik zal laten nazien 
in hoeverre de nieuwe situatie, die zal ontstaan door de aanvatting 
van nieuwe werken, van invloed zal kunnen zijn op het wegennet op 
het oude land. 

Ten slotte ben ik nog een antwoord verschuldigd aan de heer 
Engelbertink over de pioniers. Volgens de geachte afgevaardigde heh 
ik de door hem genoemde pioniers uit het oog verloren, nl. een groep 
van 1200 personen, de tweede groep pioniers van na de oorlog. Ik 
doe opmerken, dat men zich bijzonder graag ,.pioniers" noemt, 
omdat dit woord op zich zelf aantrekkingskracht heeft en daaraan 
het vooruitzicht is verbonden, dat men voor pachter in aanmerking 
kan komen. Voor deze groep van 1200 personen wordt dus ook 
een zekere voorkeur gevraagd. Ik antwoord daarop, dat een deel 
van deze 1200 daarvoor zeker in aanmerking zal kunnen komen, 
maar het is thans niet mogelijk te zeggen hoeveel personen dit 
zullen zijn en nog minder wie. Immers, het duurt nog een paai 
jaar voordat de eersten van deze pioniers aan bod zullen komen. 
Wanneer wij de uitgifte van land in verband met te recht of 
minder te recht gekoesterde verlangens en verwachtingen gaan be
schouwen, moet men haast voor overbevolking van de Noordoost
polder gaan vrezen; men zal eerst hebben de 600, dan nog de 1200 
en dan nog de Walcherse boeren. Ik vrees, dat wij bedrijven te kort 
zullen komen, wanneer wij aan al deze verwachtingen zullen moeten 
voldoen. 

De Voorzitter: De heer Vondeling heeft mij verzocht hem toe te 
staan in derde termijn het woord te voeren. 

Ik stel voor, hem dit verlof te verlenen en de spreektijd in deze 
termijn voor hem te bepalen op ten hoogste twee minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts heeft de heer Ritmeester verzuimd bij de 
replieken het woord te voeren. Deze geachte afgevaardigde heeft 
mij verzocht hem alsnog het woord te verlenen. Ik hoop, dat de 
heer Minister er geen bezwaar tegen zal maken, de heer Ritmeester 
in derde termijn te beantwoorden. Voor de heer Ritmeester geldt 
uiteraard de voor de replieken vastgestelde spreektijd van ten hoogste 
vijf minuten. 

De heer Ritmeester: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de Minister 
zeer dankbaar, dal hij het probleem van de belanghebbenden, oudei 
dan 65 jaar, nog eens zal willen bezien. Ik moet in dit verband toch 
nog opmerken, dat de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet in handen 
was gelegd van de Minister van Waterstaat en dat het mij voorkomt, 
dat het onjuist is geweest, dat hierbij het Departement van Sociale 
Zaken een zo ingrijpende rol heeft gespeeld. Ik betwijfel of het 
inderdaad juist is gezien, dat men hier de noodvoorziening ouden 
van dagen ten tonele heeft gevoerd. Ik zou de Minister dan ook 
ernstig in overweging willen geven deze zaak voorlopig nog aan 
zich te willen houden. Ik doe verder opmerken, dat het Koninklijk 
besluit van 12 Juli 1948 tot verhoging van de geldelijke tegemoet
koming geheel en al is uitgegaan van de Minister van Waterstaai 
en dat daarbij aan de belanghebbenden beneden de 65 jaar niet 
onaanzienlijke verhogingen, althans verhoudingsgewijs, zijn verleend, 
waarvan de belanghebbenden boven de 65 jaar totaal zijn uitgesloten, 
want zij hebben nu gekregen een bedrag van f 2,50. Ja, zegl de 
geachte Minister, dat bedrag van f 2,50 is een gefixeerd bedrag; dat 
heeft men nu eenmaal daarvoor aangenomen. Ja, inderdaad, Mijn
heer de Voorzitter, men neemt wel meer een bedrag aan, ook met 
dat bekende bedrag van f I loonsverhoging is dat gebeurd. Maar 
ten aanzien van dat bedrag van f 1 was dat verantwoord; men heeft 

(Ritmeester e. a.) 
tal van berekeningen gemaakt, op grond waarvan men die gulden 
heeft gegeven. Vóór dat bedrag van f 2,50 kan ik echter geen rede
lijke gronden of argumenten vinden. Indien men daarvan f 6 had 
gemaakt, was deze kwestie in het geheel niet aan de orde gekomen", 
dan was men tevreden geweest en had men gezegd: zo is het goed. 
Nu het echter slechts een bedrag van f 2,50 is, komt men daartegen 
op, en te recht. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, wanneer wij hierop doorgaan en 
de Minister toezegt, dit alsnog te willen overwegen en met zijn ambt
genoot van Sociale Zaken te willen bespreken, is het dan juist om 
op het ogenblik de f 325 000, die daarvoor beschikbaar was van 
de begroting af te voeren en zou het niet beter zijn, dit bedrag 
thans op de begroting te handhaven? Ik zou dit de Minister gaarne 
in overweging willen geven, want dit weet ik wel: wanneer dit bedrag 
één keer van de begroting af is en er moet dan een nieuwe beslissing 
worden genomen, is het veel moeilijker. 

Ik zou dus gaarne van de Minister willen vernemen of hij bereid 
is, voorlopig ciat bedrag van f 325 000 op de begroting ie handhaven. 

De heer Vondeling: Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft 
mij bijna geheel bevredigd door zijn antwoord in tweede termijn. 
Ik heb daaruit begrepen, dat, voor zover het aan de Minister ligt, 
het besluit door de wet zal worden vervangen. 

Ik behoef daarom ook niet aan de Kamer door middel van een 
motie een uitspraak te vragen over deze kwestie, wat mij ook daarom 
genoegen doet. omdat ik sinds enkele maanden een hekel heb aan 
deze vorm van overleg tussen Regering en Parlement. 

De heer Spilzen, Minister van Verkeer en Waterstaat: Mijnheer de 
Voorzitter! In de eerste plaats wil ik er de aandacht van de heer 
Ritmeester op vestigen, dat niet de vrije wil van de betrokken Depar
tementen, maar de materie van beide sociale voorzieningen deze 
Departementen tot elkaar heeft gebracht om te zien, hoe deze twee 
regelingen op de justitiabelen zouden moeten uitwerken. 

Wat betreft de opmerking over de f2,50. die als f 6 eerder aan
vaard zou zijn, ik begrijp daarvan de bedoeling. Ik zal ook daarmede 
mijn nut doen. 

Het op dit moment terugbrengen van de f 325 000 op de begroting, 
welke daarvan aanvankelijk zijn afgevoerd, zou bezwaar bij mij ont
moeten. Het zou wellicht verwachtingen wekken, die misschien niet 
kunnen worden vervuld. Ik geef er dus zeer bepaald de voorkeur aan, 
het om te draaien en af te wachten, wat het overleg zal kunnen 
opleveren. 

Het spijt mij dus, dat ik geen vrijheid kan vinden aan dit denkbeeld 
te voldoen. 

De algemene beraadslaging wordt gesloten. 

De artikelen I tot en met VI en de beweegreden van het wets
ontwerp worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Het vvetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende. 
goedkeuring van het Verdrag nopens de Intergouvernementele Mari
tieme Consultatieve Organisatie, ondertekend te Geiièvc op 6 Maart 
1948 (1075). 

Over dit wetsontwerp wordt geen algemene beraadslaging gevoerd. 

De artikelen 1 en 2 en de beweegreden van hei wetsontwerp 
worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

De Voorzitter: In het vierde iid van het formulier van afkondiging 
moet achter het woord „gehoord" een komma worden geplaatst. 

Is de heer Minister bereid deze wijziging aan te brengen? 

De heer Spitzen, Minister van Verkeer en Waterstaat: Gaarne, 
Mijnheer de Voorzitter! 

Het wetsontwerp wordt zonder beraadslaging en zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. 
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785. Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 

(Voorzitter e. a.) 
Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen: 
Overneming in beheer en onderhoud bij het Rijk van: 
Ie. de bij de gemeente Medcmblik in beheer en onderhoud zijnde 

havens en haventerreinen met bijbehorende werken te Medcmblik; 
2e. een bij het Ambacht van West-Friesland genaamd De Vier 

Noorder Koggen in beheer en onderhoud zijnd gedeelte bestrating 
aan de Noordzijde van de tot de onder Ie bedoelde werken beho
rende Kwikkelsbrug; 

3e. enige bij het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorder
kwartier in beheer en onderhoud zijnde bij de onder Ie genoemde 
havens behorende werken (1094); 

Verlenging van de geldigheidsduur van de Wet Gebruik Vervoer
middelen 1939 (1101). 

Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadsla
ging en, telkens na goedkeuring der onderdelen, zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp, houdende 
wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs
pensioenfonds (785). 

De heer Stapelkamp, lid van de Commissie van Rapporteurs, 
brengt het volgende verslag uit: 

In handen der Commissie van Rapporteurs zijn gesteld de vol
gende adressen: 

twee, van de Vakraad voor de Metaalnijverheid, te 's-Graven
hage; 

twee, van de Hoofdgroep „Verzekering", te 's-Gravenhage, 

alle houdende bezwaren en wensen met betrekking tot de inhoud 
van het wetsontwerp. 

De commissie, overwegende, dat kennisneming van de inhoud dezer 
adressen voor de leden der Kamer van belang kan zijn, stelt aan de 
Kamer voor, bedoelde adressen neder te leggen ter griffie, ter inzage 
van de leden. 

De Kamer verenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De algemene beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: Het ligt niet in mijn voornemen voor te stellen, een 
maximumspreektijd vast te stellen, aangezien de leden, die zich heb
ben laten inschrijven, mij verklaard hebben, niet meer dan een half 
uur de aandacht van de Kamer te zullen vorderen. 

De heer De Kort: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil mijn beschou
wingen over wetsontwerp no. 785 aanvangen met mij aan te sluiten 
bij de conclusie der Ministers, op blz. 1 der Memorie van Toelichting 
vermeld. Het lijkt ook mij gewenst, dat de wetgever bij de regeling 
der hier betrokken pensioenverhoudingen zich niet laat leiden door 
de mogelijkheden, vervat in het Buitengewoon Besluit Arbeidsver
houdingen 1945, doch een meer uitgewerkte regeling in overleg met 
de SUtten-Generaal prefereert. Het moge staatsrechtelijk dan zo zijn. 
dat op 11 Januari 1946 in deze Kamer het standpunt der Regering 
heeft gezegevierd en de rechtskracht der bestaande wetsbesluiten 
is erkend, dit neemt toch niet weg, dat in zulk een belangrijke materie, 
als hier aan de orde, de Regering, van staatkundig standpunt bezien, 
juist handelt, nu zij haar verantwoordelijkheid met de Staten-Generaal 
wenst te delen. 

Acht ik de wenselijkheid van een wettelijke regeling der verplicht
stelling van bedrijfspensioenfondsen reeds aanwezig, wanneer het 
geldt werknemers, de noodzakelijkheid van een wettelijke regeling 
dringt zich op, wanneer de Regering de verplichting wil uitstrekken 
tot de ondernemers. Waarom en hoeverre ik het met de uitbreiding 
der verpüchtingsmogelijkheid tot de ondernemers eens ben, zal zo 
aanstonds blijken. Het lijkt mij goed, Mijnheer de Voorzitter, nog 
even te memoreren, dat de zekerstelling van het tijdelijk particulier 
welzijn in de invaliditeits en ouderdomsperiode, alsmede van het par
ticulier welzijn van eventueel nagelaten weduwen en wezen, naar mijn 
mening de natuurlijke taak van het individu is. De verplichting en de 
werkzaamheid van het individu zijn op dit gebied dus primair, die 
van de gemeenschappen subsidiair. 

In on7c huidige maatschappelijke verhoudingen is de zelfwerk
zaamheid vuu het individu echter niet bij machte aan deze natuur

(De Kort) 
lijke taak vorm te geven, terwijl toch in die zelfde maatschappelijke 
verhoudingen voldoende mogelijkheden liggen om het beoogde goed 
te bereiken. Zo treedt het maatschappelijk instituut der verzekering 
het individu te gemoet met een vorm, die de ongewisheid van het 
bezit, de ongewisheid van de waarde van het bezit, de ongewisheid 
van de behoefte en van de levensduur voor het grootste gedeelte 
wegneemt. Met deze zegening vult de maatschappij de ongenoegzaam
heid van het individu aan. 

De maatschappij werpt echter nog meer beletselen op, en wel be
letselen, die het karakter van het voor ons liggende wetsontwerp 
mede bepalen. De maatschappelijke productie en de maatschappe
lijke concurrentie brengen namelijk met zich de noodzakelijkheid 
van een zo voordelig mogelijke kostprijs. 

Voor wie de economie ziet als wel is waar functionnerende naar 
eigen wetten, maar dan toch met wetten, onderworpen aan de 
normen der ethiek, is het duidelijk, dat het streven naar zo voordelig 
mogelijke kostprijs niet mag geschieden door een foutieve kostprijs
berekening, ten detrimente van 's werkgevers sociale verplichtingen 
en van 's werknemers sociale rechten. 

Blijkens de Memorie van Antwoord, blz. 4, ziet de bewindsman 
van Sociale Zaken dit laatste ook zo en op grond van dit inzicht 
stelt hij een bepaalde wijze voor tot verplichtstelling van deelname 
in een bedrijfspensioenfonds, geldende voor werknemers en onder
nemers. 

De sprong naar zijn conclusie op grond van deze algemene stelling 
bleek mij ietwat te groot, niet in die zin, dat ik, wat uitvoeriger 
redenerende, kwam tot verwerping van de opening der mogelijkheid 
op zich, maar wel in deze zin, dat mij de bepaalde wijze, waarin de 
bewindsman zijn verpüchtingsmogelijkheid regelt, niet geheel en al 
verantwoord leek. 

Ik prefereer dan ook een ietwat uitvoeriger beschouwing over de 
rechtsgrond, uiteraard zoals ik die zie, en ik meen dan juist te han
delen, indien ik twee maatschappelijk zeer sterk onderscheiden groe
pen, te weten werknemers en ondernemers, ook in een onderscheiden 
beschouwing betrek. 

Voorop dan de werknemers. 
Het niet voorzien in een goede sociale verzekering voor de werk

nemers is, als onderdeel van het niet uitbetalen van een rechtvaardig 
loon, ongetwijfeld een der voornaamste factoren van een reëel te 
lage en moreel onjuiste kostprijsberekening. Dat men hieraan een 
einde wil maken door een redelijke gelijkmaking der arbeidsvoor
waarden, let wel, ik zeg redelijke gelijkmaking, acht ik principieel 
juist. Ik acht dit principieel juist, vooreerst over de gehele linie, dus 
voor alle takken van handel en nijverheid. Deze brede gelijkmaking 
zal uiteraard slechts op vrij bescheiden schaal kunnen geschieden. 
Zij mondt uit in het z.g. bodempensioen en dit is momenteel alleen 
van belang in zijn verhouding tot het bedrijfspensioen. Op deze 
verhouding kom ik aan het slot van mijn betoog terug. Dit wets
ontwerp handelt dus over deze gelijkmaking niet. 

Ik acht een dergelijke gelijkmaking, en zij ligt dan op een hoger 
level, ook principieel juist voor de lonen en arbeidsvoorwaarden in 
een bedrijfstak. 

Gelijkmatige druk van lonen en sociale lasten is voor een bedrijfs
tak van het allergrootste belang, al was het alleen maar, omdat hier 
een sociaal goed geen concurrentie-object mag zijn. In aansluiting 
hierop vind ik het principieel evenzeer juist, dat men de mogelijk
heid opent om de werknemers te verplichten de hieruit voor hen ont
stane, hun rechtmatig toekomende voordelen om te zetten in een 
verzekering, en wel in een collectieve verzekering met een uniforme 
premie, ten einde óók de slechte risico's een financieel te dragen kans 
van dekking te geven en de jongeren er toe te brengen hun pièteits
plichten ten opzichte van de oudere bedrijfsgenoten-arbeiders na te 
komen. 

Theoretisch zijn wij nu nog steeds toe aan een verpüchtingsmoge
lijkheid, want het is denkbaar, dat het beoogde goed vrijwillig 
wordt nagestreefd. 

Of die mogelijkheid tot verplichting moet worden omgezet in een 
heuse verplichting, hangt af van allerlei factoren. Praktisch {/iloof ik, 
dat dit voor de werknemers bijna steeds zal moeten geschieden. Het 
oordeel hierover is, naar mijn opvatting, echter ter competentie van 
de vertegenwoordigers der representatieve organisaties van onder
nemers en werknemers in een bedrijfstak. 

Overigens, Mijnheer de Voorzitter, moet ik opmerken, dat niet 
alleen het hier genoemde oordeel de representatieve vertegenwoor
digers van de bedrijfstak competeert, maar dat een gelijkmaking 
van arbeidsvoorwaarden in een bedrijfstak evenzo op de eerste 
plaats de bcdrijfsgenoten regardeert. 
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Ik concludeer dus, dat de regeling der hier voor ons liggende 

materie normaal behoort te geschieden in de Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie. 

Nu is deze P.B.O. er nog niet en ondertussen is de regeling dezer 
materie urgent te achten, o.a. door het verloop der feiten in de 
landbouwsector. Ik kan derhalve de regeling der Regering aan
vaarden, voor zover deze verloopt, zoals een regeling in de P.B.O. 
zou verlopen. Dit is één der argumenten, waarop ik de Minister een 
wijziging van-artikel 3, lid 1, in overweging wil geven, welke ik straks 
in de vorm van een amendement aan de voorzitter ter kennis
neming ter hand zal stellen. 

Ik kom nu toe aan mijn beschouwing van de verplichtingsregeling 
voor zelfstandigen, voor ondernemers. 

De Minister argumenteert hier op een soortgelijke wijze als hij 
dat deed voor de werknemers. Blijkens de Memorie van Antwoord, 
blz. 4, denkt hij aan de eliminering van concurrentievoorwaarden. 

Zolang wij leven onder het regime van strenge prijszetting door 
de centrale Overheid, valt op deze argumentatie niet veel af te 
dingen. Indien dit wetsvoorstel wet wordt, is deze wet echter niet 
alleen bedoeld voor de eerstkomende dagen en moet zij derhalve 
niet gebaseerd zijn op tijdelijke verschijnselen. 

Heb ik nu de begrotingsdebatten van November 1948 in deze 
Kamer goed begrepen, dan staan wij niet meer zo heel ver ver
wijderd van een meer vrij regime. Er ligt voor ons een gelimiteerde, 
laat ik zeggen „gezonde" vrije concurrentie in het verschiet. Welnu, 
zodra de tijd daarvan daar is, geldt het argument van de Minister 
niet meer. 

Dit, zijn argument, zou immers slechts kunnen blijven gelden onder 
één van de twee volgende supposities. 

De eerste zou zijn, dat de ondernemers niet zouden verkopen 
beneden hun natuurlijke kostprijs. Dat doen zij echter zeer vaak wel 
en dikwijls heel lang en het is nota bene zelfs economisch meestal 
verantwoord. Waar zij op economische gronden niet beneden mogen 
gaan, dat is beneden hun grensprijs. 

De tweede suppositie zou zijn het invoeren, ook in een meer vrije 
economie, van het instituut der minimumprijzen. Het vraagstuk der 
minimumprijzen is echter niet zo eenvoudig en ik meen aan te mogen 
nemen, dat het Kabinet bij gelegenheid van dit wetsontwerp zo maar 
niet even zijn houding heeft bepaald in dit netelige probleem. Maar 
als geen dezer beide supposities werkelijkheid is, dan houdt dit in, 
dat het ministeriële argument geen hout blijft snijden. En zo zie ik 
dan inderdaad, met het dagblad „De Tijd", de rechtsgrond van dit 
wetsontwerp, voor zover het de ondernemers aangaat en voor zover 
hij in de Memorie van Toelichting en de Memorie van Antwoord is 
gesteld, te zijner tijd verdwijnen. 

Mijn argumenten zijn andere dan die door „De Tijd" gebruikt, 
maar men houde, om te variëren op de overigens niet zeer ter zake 
dienende woorden van blz. 4 der Memorie van Antwoord, voorts 
in het oog, dat ik geen verzekeringsmedewerker van dit blad ben 
en verder met het levensverzekeringsbcdrijf niets gemeen heb dan 
een simpel polisje. 

Als echter, Mijnheer de Voorzitter, voor de ondernemer in het ge
heel niet opgaat de stelling: de consument zal het betalen, een stelling, 
die voor het arbeidersinkomen niet absoluut, maar dan toch in hoge 
mate en te recht opgaat, dan is het toch wel duidelijk, dat de kaarten 
voor een verplichtingsrcgeling der ondernemers ietwat anders liggen. 

Is er dan voor een dergelijke regeling voor ondernemers in hei 
geheel géén rechtsgrond? Naar mijn mening is die er wel, doch hij is 
/wakker dan die voor de arbeiders en moet dus tot meer voorzich
tigheid en vrijheid in de regeling aanleiding geven. 

Ts er, naar mijn mening, voor de ondernemers in het economisch 
gebeuren geen rechtsgrond te vinden, in de sociale verhoudingen is 
er voor de ondernemers wel een. De Overheid kan, evengoed als 
van de arbeiders, van de ondernemers vorderen, dat zij bij hun 
inkomensbesteding hun persoonlijke en sociale verplichtingen ver
vullen en zich in de mate van het mogelijke verzekeren. Die mate 
van het mogelijke is echter voor de ondernemers niet even stabiel 
als voor de werknemers. En dit brengt consequenties mede. 

Bovendien, Mijnheer de Voorzitter, kom ik weer terug op hetzelfde 
feit als door mij vastgesteld bij de verplichting van werknemers. Het 
oordeel of verplichting zal behoren te geschieden en in hoeverre zij 
zal behoren te geschieden, moet men op de eerste plaats aan de 
ondernemers zelf overlaten, niet individueel, maar via de meerder
heid van hun representanten in de bedrijfstak. 

Ik heb in de bezinning op dit vraagstuk door de vertegenwoor
digers der ondernemers in een bedrijfstak het volste vertrouwen. Zij 

zullen voorzichtig zijn en naast de nodig doelmatigheid ook de 
nodige soepelheid en vrijheid betrachten. 

Ik heb dit vertrouwen te meer. waar de Minister door zijn bevoegd
heid, bevat in lid 1 van artikel 5, altijd nog een zekere stok achter 
de deur heeft om de vertegenwoordigers van de ondernemers aan het 
denken te zetten en te doen beïnvloeden door de mening van de 
werknemers. Ik twijfel er niet aan of vooral de klein; ondernemers 
zullen van hun gezindheid voor het bedrijfspensioenfonds blijk geven, 
want het is toch voor dezen, dat de sociale waarde van deze regeling 
van belang is. 

In deze beschouwing ligt neer. zoals men zal kunnen bemerken, een 
nadere motivering van een amendement, dat ik de Minister straks 
gaarne in overweging zal willen geven. 

Ik ga nu over, Mijnheer de Voorzitter, tot de beantwoording der 
vraag wat noodzakelijk is om de besproken sociale beletselen te 
ondervangen en de verplichtingen door en de rechten voor de 
bedrijfsgcnoten te doen nakomen. 

Noodzakelijk daartoe is de verzekering voor bepaalde groepen 
algemeen verplichtend te stellen en de voor de risicodrager daaruit 
voortvloeiende gedwongen algemene risico-aanvaarding te voorzien 
tegen een uniforme premie. 

De oplegging van deze twee maatregelen brengt rechtvaardigheids
halve (ten overstaan van de risicodrager) en doelmatigheidshalve (ter 
wille van de veiligstelling der pensioenen) met zich mede het (direct 
of indirect) onderbrengen van alle risico's der bedrijfspensioenen bij 
een zelfde risicodrager. 

De vraag nu wie die ene risicodrager moet zijn, is een andere dan 
de vraag wie die ene risicodrager moet aanbrengen. 

Behandelen wij eerst de vraag wie die ene risicodrager moet aan
brengen. 

Uit het feit, dat de hier geregelde materie eigenlijk toekomt aan 
de P.B.O., volgt, dat de betrokken bedrijfsraad dit behoort te doen. 
!n afwachting daarvan moeten het degenen doen, uit wie die bedrijfs
raad straks in hoofdzaak zal worden samengesteld. Dit nu is niet 
een eventueel bedrijfspensioenfonds. Dit pensioenfonds is immers 
slechts een orgaan en bovendien kan het ontbreken, terwijl het zelfs 
mogelijk is, dat het niet gewenst wordt geacht door de bedrijfs
genoten om zulk een pensioenfonds in de huidig bekende vorm op 
te richten. Wie dan wel competent is? Ongetwijfeld zijn dat weer de 
vertegenwoordigers der representatieve organisaties van werknemers 
en ondernemers in die bedrijfstak. Hiermede ben ik gekomen aan 
het derde motief van het amendement, dat ik zo aanstonds gaarne 
ter kennis van de Minister zal willen brengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb reeds gezegd, dat de ene risico
drager niet noodzakelijk hij behoeft te zijn, die hem bepaalt. Geeft 
men echter uitsluitend aan het bedrijfspensioenfonds de bevoegdheid 
om de verplichtstelling aan te vragen, dan is de aanvrager ook steeds 
Ie risicodrager. Hiertegen nu heb ik bepaald bezwaar. 

Door deze identificatie van aanvrager en risicodrager ontstaat 
mmers een beperking, waardoor de voortvarende invoering der 

begeerde voorziening in vele bedrijfstakken verhinderd kan worden 
en waardoor de medewerking van het particulier initiatief der levens
verzekeringsmaatschappijen, alsmede de vrije keuze van risicodrager 
uoor de bedrijfstak belemmerd worden. 

Wel is waar voert de Memorie van Antwoord op blz. 8 tegen mijn 
i'cdachtengang aan, dat het bestaan van een bedrijfspensioenfonds 
wijst op een zekere orde in een bedrijfstak, en acht zij deze orde 
noodzakelijk voor het beoogde doel. Naar mijn mening is echter een 
overeenkomst tussen de representatieve vertegenwoordigers van een 
bedrijfstak om de algehele pensioenverzekering bij een particuliere 
maatschappij onder te brengen een voldoende bewijs van de nood
'akelijk geachte orde. 

Het is heel best mogelijk, al beweer ik dit niet, dat dergelijke 
lisicodragers niet steeds de slechtste en de duurste zullen zijn. Boven
dien is het best mogelijk, dat de overredingskracht der verzekerings
maatschappijen een factor gaat vormen van de begeerde ordevesti
::ing in een bedrijfstak. En al moge één der drijfveren daarvan dan 
zijn geweest het winstmotief, dat doet aan de eerbaarheid der resul
taten, ja zelfs aan de eerbaarheid der oorzaken niets af. Principiële 
en praktische bezwaren hiertegen zie ik niet, principiële en prak
tische argumenten hiervóór zie ik wel. 

Indien ik de voor mij liggende regeling goed begrijp. Mijnheer do 
Voorzitter, dan ligt daarin geen enkele hinderpaal voor het bedrijfs
leven om desgewenst het volledige beheer en het volledige risico 
over te dragen aan derden. Ondertussen zou ik gaarne van de 
Minister vernemen of ik dit inderdaad goed zie. Bovendien wil ik 
gaarne een duidelijke uitspraak van de Minister, dat ook hij zinnens 
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is aan het bedrijfsleven in dit opzicht niets in de weg te leggen en 
de kwestie van beheers, administratie en risico-overdracht niet te 
maken tot grond van overweging om een aanvrage tot verplicht stellen 
van het bedrijfspensioenfonds af te wijzen. Het spreekt hierbij van
zelf, dat bij de beheers, administratie en risico-overdracht de be
landen der aangeslotenen op redelijke wijze moeten zijn gewaarborgd. 

Indien ik in deze beide opzichten zou worden gerustgesteld, Mijn
heer de Voorzitter, dan wil ik, mede overwegende het voorlopig 
karakter van dit wetsontwerp, afzien van een poging tot amendering, 
die de gehele structuur van dit wetsontwerp overhoop zou halen. 

Ik wil u daarbij wel zeggen. Mijnheer de Voorzitter, dat het Blij 
moeite kost eventueel van een dergelijke poging af te zien en dat 
bij de reeds geopperde motieven daartoe tevens een rol speelt het 
feit, dat de verzekeringsmaatschappijen zich nog niet zijn gaan bezig
houden met collectieve verzekeringen tegen een gemiddelde premie. 
En dat is in deze materie uiteraard noodzakelijk. De ombouw van 
dit wetsontwerp zou daardoor voorlopig een slag in de lucht zijn, 
waar naar de opvatting van mijn politieke vrienden en mij gaat 
het recht van de wetgever tot verplichtstelling geen streep verder 
dan de verplichtstelling der verzekering van de bedrijfsgenoten bij 
één enkele risicodrager. Wie die risicodrager zal zijn, gaat, mits aan 
de deugdelijkheid niet wordt te kort gedaan, die wetgever niet aan, 
maar alleen het bedrijfsleven zelf. Het bedrijfsleven heeft dit te be
palen. Derhalve behoort het in beginsel zo te zijn, dat niet alleen 
mogelijkheid tot de verplichtstelling voor een bedrijfspensioenfonds 
bestaat, doch evenzo, op verzoek van de bedrijfstak, de mogelijkheid 
tot verplichtstelling bij iedere maatschappij, die zich bezighoudt met 
het sluiten van verzekeringen en welker soliditeit geen zorgen baart. 

Vervolgens, Mijnheer de Voorzitter, wil ik de bijzondere aandacht 
van de Minister ook vragen voor de regeling ten aanzien van be
staande particuliere pensioenverzekeringen, als vervat in artikel 5, 
lid 2, onder II, sub L. 

Dit sub L is ingevoegd bij de Eerste Nota van Wijzigingen. Toch 
beviel blijkbaar deze wijziging de Minister nog niet geheel en bij 
een Tweede Nota van Wijzigingen werd ter nadere verzekering van 
het bepaalde in sub L aan artikel 5 een nieuw derde lid toegevoegd. 
Ook de nu geschapen figuur oordeelde de Minister blijkbaar niet 
bevredigend, want er kwam nog een Derde Nota van Wijzigingen, nu 
weer ter uitbreiding van dit nieuwe derde lid. 

Iedere aangebrachte wijziging is naar mijn opvatting een verbete
ring. Ik heb met spanning uitgezien naar een Vierde Nota van 
Wijzigingen, want ik mocht daar, te recht geloof ik, in de lijn der zich 
snel ontwikkelende ministeriële gedachten, het verlossende woord van 
verwachten. 

Helaas, de Minister was het spreekwoord: driemaal is scheepsrecht, 
niet vergeten en deze laatste, juist deze laatste Nota van Wijzigingen is 
niet gekomen en derhalve ben ik niet voldaan. In het genoemde sub 
L wordt de mogelijkheid geopend om binnen de reglementen der 
bedrijfspensioenfondsen de particuliere verzekeringen te honoreren 
met een vrijstelling van de verplichte bedrijfspensioenverzekering. 
Krachtens het laatst voorgestelde lid 3 van dit artikel 5 behoeft 
dus de Minister, neen, mag de Minister deze regeling van vrijstelling 
niet meer overlaten aan het initiatief en de limitering der bedrijfs
pensioenfondsen, maar moet hij zelf richtlijnen geven. Ik kan mij 
met deze wijze van regeling verenigen, voor zover het betreft het 
verlenen van vrijstellingen voor hen, die na totstandkoming dezer 
wet nog een particuliere verzekering sluiten. Deze vrijstellingen 
zullen wel niet geheel voorkomen kunnen worden, maar regeling 
er van in de wet is toch om verschillende redenen niet wel doenlijk. 

Vergis ik mij echter niet, dan bedoelt dit artikel zeker niet op de 
eerste plaats deze personen en instellingen en gaat het voornamelijk 
om de vrijstelling van deelneming in de verplichte verzekering te 
regelen van hen, die reeds vóór de totstandkoming van deze wet 
een particuliere verzekering hadden gesloten. 

Voor deze laatste categorie deel ik de zienswijze van de Minister, 
zoals nu tot uitdrukking gebracht, niet. 

Zij, die hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid reeds vóór het 
tot stand komen dezer wet nebben gewogen en nageleefd, kunnen 
mijns inziens van de wetgever zekerheid vragen om desgewenst van 
de publiekrechtelijke verplichting te worden vrijgesteld ter onbelem
merde nakoming hunner civiel-rechtelijke verplichtingen, voor zover 
ten minste toekomstige revenuen van hun particuliere verzekering ge
lijkwaardig zijn te achten aan die, welke straks verplicht worden 
voorzien. 

Vandaar, Mijnheer de Voorzitter, dat ik op dit punt een door ver
schillende medeleden ondertekend amendement heb ingediend. 

De Minister heeft, naar aanleiding van de schriftelijke gedachten
wisseling met de Kamer, de al te overwegende invloed en het al te 

(De Kort e.a.) 
nauwgezette ambtelijk toezicht op de bedrijfspensioenfondsen aan
merkelijk ingedamd bij zijn eerste Nota van Wijzigingen. Ik ben hem 
daarvoor erkentelijk. 

Niet zwaar genoeg kan echter worden beklemtoond, dat de hier 
te treffen wettelijke regeling haar zwaartepunt vinden moet in het 
bedrijfsleven. Ik acht het daarom onjuist, de Stichting van de Arbeid 
te houden buiten de beslissingen, als bedoeld in artikel 3, lid 5, artikel 
5, lid 1 en lid 3, artikel 8, lid 1. en artikel 12, en ik zou de Minister 
willen verzoeken dit „horen" van de Stichting van de Arbeid alsnog 
wettelijk vast te leggen. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, wil ik nog even terugkomen op 
de verhouding van premie en uitkeringsbedragen voor het bedrijfs
pensioen en het straks te voorziene bodempensioen. In de logische 
volgorde en de volgorde der belangrijkheid had een regeling van dit 
bodempcnsioen aan deze regeling moeten voorafgaan. Het grote ge
brek aan systematiek in de wetsvorming zijn vele leden in deze Kamer 
braaf beu, Mijnheer de President, en de grote gevaren, daaraan ver
bonden, maken hen bezorgd. 

Intussen is de urgentie van dit wetsontwerp zodanig, dat men ter 
wille hiervan weer eens een keer genoodzaakt is over bezwaren heen 
te stappen. 

Het bedrijfsleven zal echter moeten weten waar het aan toe is. 
Immers, de beurs zal het geheel moeten dragen en het geheel mag niet 
boven de beurs gaan. 

Nu zal de Minister ongetwijfeld enig zicht hebben op het geheel. 
Hij heeft dit inzicht immers nodig om straks op een verstandige wijze 
het concrete oordeel te vellen of hij een bepaalde premieheffing in 
een bedrijfspensioenfonds dusdanig acht, dat een aanvrage tot ver
plichtstelling kan worden ingewilligd. 

De Minister zal echter tevens beseffen, dat de bedrijfswereld zulk 
een inzicht ook wenst en dat het ontbreken daarvan een rem is voor 
de totstandkoming en uitbreiding van bedrijfspensioenvoorzieningen. 
Toch, Mijnheer de Voorzitter, komt het mij voor, dat het op zich zelf 
natuurlijk belangwekkend inzicht van de Minister, alsnog moef 
worden getoetst aan de mogelijkheden der bedrijfswereld. 

En daarom wil ik besluiten met de Minister te verzoeken zo spoedig 
mogelijk in overleg te treden met de Stichting van de Arbeid in zake 
de voorbereiding van een wettelijke regeling van de algemene ouder» 
domsvoorziening. 

Ik geloof niet, dat het noodzakelijk is verder in te gaan op de 
motieven van sociale, economische en financiële aard, die aan dit 
verzoek ten grondslag liggen. Ik geloof, dat het opdissen daarvan 
overbodig is, omdat zij in de Kamer bekend moeten worden geacht. 
Het belang er van is dus wel duidelijk. Ik zou met klem op een 
duidelijk antwoord van de Minister in dit opzicht willen aandringen. 

De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De heer Stapelkamp: Mijnheer de Voorzitter! In de Memorie van 
Toelichting bij dit wetsontwerp wordt een korte historische schets 
gegeven van de ontwikkeling der bedrijfspensioenfondsen in ons 
land. Er wordt aan herinnerd, dat aanvankelijk door middel van 
de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van 
bepalingen van Collectieve Arbeidsovereenkomsten een algemene 
verplichting tot deelname van een gehele bedrijfstak aan een pen
sioenfonds werd mogelijk gemaakt. Later is deze bevoegdheid over
gegaan op het College van Rijksbemiddelaars. Het is dus zo, dat 
gellijktijdig met het in werking treden van de Wet op de Verbindend
verklaring van Collectieve Arbeidsovereenkomsten ook de bedrijfs
pensioenfondsen algemeen verbindend konden worden verklaard. 

Dit wijst op de nauwe samenhang van deze fondsen met de collec
tieve contracten en de loon en arbeidsvoorwaarden der arbeiders. 
Zo is het ook inderdaad. 

Door de arbeiders en hun organisaties zijn deze fondsen altijd 
gezien als een essentieel deel der arbeidsvoorwaarden. Recht op pen
sioen bij invaliditeit en ouderdom is een noodzakelijk onderdeel van 
een complex maatregelen, die beogen de arbeiders sociale zekerheid 
te verschaffen. De Overheid heeft stellig de taak de groei en de 
ontwikkeling van dit streven te bevorderen. De wetgever van 1937, 
die de Wet op de Verbindendverklaring van Collectieve Arbeids
overeenkomsten mogelijk maakte, heeft daarvoor op gelukkige wijze 
oog gehad. 

Waar de contracten zelf slechts voor ten hoogste 2 jaar konden 
worden verbindend verklaard, bepaalde hij, dat voor „fondsen", die 
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uit hun aard een meer permanent karakter dragen", en daartoe 
behoren zeker niet het minst pensioenfondsen, deze tijdsbeperking 
van twee jaar niet geldig was. 

De toenmalige wetgever heeft met deze bepaling het mogelijk 
willen maken, dat bedrijfspensioenfondsen tot ontwikkeling kwamen. 
Het feit heeft zich inderdaad ook sindsdien voorgedaan en al is het 
zo, dat de oorlogsjaren ook deze ontwikkeling in ernstige mate 
hebben belemmerd, ik meen te mogen zeggen, dat wij na de be
vrijding een versterkt verlangen zien in brede groepen van de ar
beiders en ook meer bereidwilligheid van de zijde van de werkgevers 
om deze bedrijfspensioenfondsen in het leven te roepen en tot ont
wikkeling te brengen. 

Met die ontwikkeling groeide ook in de kringen der belangheb
benden het besef, dat de bepalingen van de Wet van 25 Mei 1937, de 
reeds eerder genoemde Wet op het algemeen verbindend verklaren 
van Collectieve Arbeidsovereenkomsten en eveneens het Koninklijk 
besluit van 5 October 1945, Staatsblad no. F 214, een te zwakke 
basis vormden voor dit grote stuk sociaal recht, dat voor de werk
nemers tot ontwikkeling kwam. 

Collectieve contracten zijn van beperkte duur, eveneens besluiten 
van Rijksbemiddelaars. Fondsen, als hier bedoeld, moeten, wanneer 
zij eenmaal in het leven zijn geroepen, een onbeperkte levensduur 
hebben. Geschiedt dit niet en laten zij hen, die daaraan medewerk
ten, in de steek, wanneer invaliditeit en ouderdom aanbreekt, dan 
veroorzaken zij onnoemelijk leed. Wij hebben in het verleden daarvan 
helaas een voorbeeld gehad. Daarom werd reeds vóór de oorlog de 
behoefte aan een wettelijke regeling der pensioenfondsen gevoeld. En 
daarom juich ik dit wetsontwerp op zich zelf gaarne toe. 

Eigenlijk — laat ik er dit dadelijk aan toevoegen — gaat mij dit 
wetsontwerp in zijn doelstelling niet ver genoeg. Het regelt alleen 
een en ander met betrekking tot bedrijfspensioenfondsen, waarvoor 
een algemene verbindendverklaring voor de gehele bedrijfstak wordt 
gevraagd. 

Naar mijn mening is er daarnaast behoefte aan een wettelijke 
regeling van alle bedrijfs en ondernemingspensioenfondsen. Een 
wettelijke regeling, die niet beoogd in te grijpen in het interne leven 
dezer fondsen, maar die wel enkele normen stelt, waaraan pensioen
fondsen moeten voldoen, willen ze bestaansrecht erlangen, opdat op 
deze wijze de belangen van hen, die aan deze fondsen deelnemen, 
worden gewaarborgd en verzekerd. 

In Maart 1940 is een dergelijk voorstel van wet bij de Kamer 
ingediend, maar het heeft, mede ten gevolge van de oorlogshande
lingen en de bezetting, geen verdere behandeling verkregen. 

Nu is het merkwaardig, dat wij thans een wetsontwerp ter behan
deling krijgen, dat enerzijds lang zo ver niet gaat als vóór de oorlog 
gewenst werd geacht en ook noodzakelijk was — het regelt immers 
de positie van personeel en bedrijfspensioenfondsen niet —, en 
anderzijds veel verder gaat, nl. de algemeen verbindendverklaring 
van dergelijke, eigenlijk nog geen wettelijke status hebbende fondsen, 
mogelijk maakt. 

De Minister geeft in de Memorie van Toelichting de verklaring. 
De bestaande mogelijkheden tot zulke verbindendverklaringen schep
pen alleen maar de mogelijkheid, om deze aan werknemers op te 
leggen; werkgevers en zelfstandige werkers in een bedrijfstak kunnen 
tot verplichte deelname aan zulk een fonds niet worden genoodzaakt. 
En waar men in de landbouw tot de stichting van een pensioenfonds 
heeft besloten, waarbij ook de zelfstandige werkers zullen worden 
betrokken, is een andere wettelijke regeling gewenst en noodzakelijk. 

Ik wil wel zeggen, Mijnheer de Voorzitter, dat deze motivering 
van deze speciale regeling mij niet tot het aanheffen van een vreugde
kreet kan bewegen. De pogingen, die in de landbouw zijn gedaan 
en aanvankelijk met gunstige uitslag zijn bekroond, om tot de op
richting van een bedrijfspensioenfonds te komen, heb ik van harte 
toegejuicht en, voor zover in mijn vermogen was, bevorderd. 

Wanneer men bij het bestuderen van dit vraagstuk voorts tot de 
overtuiging was gekomen, dat het gewenst was ook de werkgevers 
en de zelfstandige werkers uit deze bedrijfstak daarin te betrekken, 
dan zou ik mij daarin hebben verheugd. De Christelijke gedachte 
van de saamhorigheid der bedrijfsgenoten, de eenheid van de bedrijfs
gemeenschap, zou daarin een machtige manifestatie hebben gevonden. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, zo is het niet gegaan. De premie
heffing voor het pensioenfonds voor de landbouw, dat de aanleiding 
is geweest voor het indienen van dit wetsontwerp, zal wel in de toe
komst rechtstreeks door werkgevers en werknemers moeten geschieden, 
maar werd bij de oprichting verkregen uit het reserveren van een 
gedeelte der richtprijzen. 

De door de landbouw gevraagde lonen meende de Regering niet 
te kunnen toestaan, omdat zij repercussies vreesde voor andere be

drijven, speciaal in het bouwbedrijf. Toen is als een compromis door 
Regering en bedrijfsleven aanvaard, dat uit de inkomsten van het 
Landbouwegalisatiefonds een bedrag zou worden gereserveerd voor 
een pensioenfonds. De vraag of deze twee of drie gulden per wesk 
zou moeten bedragen, wil ik thans buiten beschouwing laten, hoewel 
het een belangrijke vraag is voor de pensioenfondsen in de land
bouw. Het is ook een belangrijke vraag, waar de Stichting van de 
Landbouw klaarblijkelijk aan twijfelt, of de Regering van nu, in 
1949, bereid is gestand te doen de belofte, die in 1947 is gegeven 
aan deze stichting. Wellicht krijgen wij op deze vraag in de loop 
van dit debat antwoord. 

Waar ik in dit verband op wil wijzen, is, dat het pensioenfonds 
aanvankelijk alleen bedoeld was voor de arbeiders, maar dat Minister 
Drees, uitgaande van het standpunt, dat alle bedrijfsgenoten tot dat 
Egalisatiefonds in betrekking stonden, ook allen onder de werking 
van het pensioenfonds zouden moeten vallen. Er mocht geen 
zwevende koopkracht ontstaan bij de zelfstandigen. Om in elk geval 
tot de stichting van een fonds te kunnen komen, heeft de Stichting 
voor de Landbouw zich bij deze eis van de Minister neergelegd. 

Of dit verstandig is geweest, laat ik hier buiten beschouwing. Wij 
zitten thans met het feit, dat deze voorwaarde is aanvaard. Met 
deze korte herinnering aan het verloop dezer zaak wilde ik slechts 
duidelijk maken, dat de opname van de zelfstandigen eigenlijk onder 
druk van de Minister van Sociale Zaken is geschied en dus iets ge
forceerds heeft. Hier voltrekt zich niet, het spijl mij, dat ik het zeggen 
moet, een natuurlijk groeiproces, zoals dit voor de werknemers
pensioenfondsen kan worden geconstateerd. 

Om der wille van de zaak, waar het hier om gaat, vind ik dit 
wel erg jammer. Bedrijfspensioenfondsen acht ik van zeer grote be
tekenis, ik heb reeds eerder in deze Kamer betoogd, dat zij voor 
mij primair zijn bij de oplossing van het vraagstuk der oudedags
verzorging. 

Ik zou het daarom wel heel erg betreuren, indien deze gang van 
zaken straks, wanneer niet meer uit de reserve van het Landbouw
egalisatiefonds kan worden geput, maar rechtstreeks de betrokkenen 
de premies zullen moeten betalen, tot moeilijkheden aanleiding zou 
geven. Voor de werkgevers, die toch voor hun arbeiders in de premies 
zullen moeten bijbetalen, ligt de zaak dan nog weer gemakkelijker 
dan voor de kleine zelfstandige agrariërs, die noch werkgever, noch 
werknemer zijn. 

Het zou mij daarom liever zijn geweest, dat wij staande op het 
standpunt, dat de zelfstandigen er in opgenomen moeten worden, een 
bedrijfspensioenfonds in de landbouw hadden gekregen, dat verplicht 
was geweest voor de werknemers, om dan deze verplichting geleidelijk 
op te leggen aan andere groepen, die tot dit stuk bedrijfsleven 
behoren. Wellicht had dit tot een beter resultaat geleid. 

Hoe het ook zij, wij hebben op het ogenblik dit wetsontwerp voor 
ons liggen, dat afgestemd is op hetgeen in de Stichting voor de Land
bouw is aanvaard, en wij hebben ons af te vragen, of wij bereid zijn 
aan de totstandkoming van deze wet mede te werken. De grootst 
mogelijke meerderheid van mijn fractie is daartoe zeker bereid. Om
dat zij de totstandkoming van een pensioenfonds in de landbouw wil 
bevorderen, is zij ook bereid mede te werken aan de verplichting ten 
opzichte van de zelfstandigen, zoals ze geprojecteerd is in het wets
ontwerp, al hopen wij, dat het nader overleg met de Staten-Gencraal 
ten aanzien van bepaalde onderdelen van het wetsontwerp tot resul
taten zal leiden, waardoor met name ten opzichte van de zelfstandigen 
een soepele uitvoering en toepassing verzekerd is. 

Ik moge na deze algemene beschouwingen nu nog met betrekking 
tot de tekst van het wetsontwerp enkele op en aanmerkingen maken 
en enkele bedenkingen en bezwaren uiten. 

Wij stemmen toe, dat deze tekst na de wijziging, die de Minister 
sinds de verschijning van het Voorlopig Verslag heeft aangebracht, 
verbeterd is. Met name is dit het geval met betrekking tot artikel 3, 
waar vervallen is de bepaling, dat de Ministei ambtshalve (dus eigener 
beweging) een pensioenfonds voor alle arbeiders of bedrijfsgenoten 
uit een bedrijfstak verplicht kon voorschrijven. 

Dat deed de zelfwerkzaamheid en de georganiseerde samenwerking 
wat al te zeer geweld aan! 

Maar daar zijn naar ons gevoelen nog enkele bepalingen over
gebleven, die wij allerminst kunnen bewonderen. Ik denk aan het be
paalde artikel 3, lid 1, waarin staat, dat de Minister de deelneming 
aan een fonds verplicht kan stellen, wanneer naar zijn oordeel ge
wichtige belangen dit gewenst maken. Onder zulke gewichtige be
langen kunnen worden gerekend, zo zegt de Minister in de Memorie 
van Antwoord, dat de Minister de kring van deelnemers niet ruim 
genoeg acht 
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En dit slaat dan blijkens de verdere toelichting speciaal op de zelf

standigen. De situatie kan dan ontstaan, dat het bestuur van een 
bedrijfspensioenfonds een algemeen verplichtverklaring van een fonds 
vraagt voor alle werknemers in een bedrijfstak en de Minister met 
deze bepaling in de hand zegt: Die kunt ge alleen krijgen, wanneer 
ge de werkingssfeer van het fonds uitbreidt tot de zelfstandigen en 
de werkgevers in de bedrijfstak. 

Dat gaat mij niet alleen te ver, maar dat vind ik ook zeer be
denkelijk. Van hantering van deze bepaling kunnen de bedrijfs
pensioenfondsen groot nadeel ondervinden. 

De Minister zegt nu wel, dat het bestuur vrij is om te beslissen 
wat het in zulk een geval gaat doen. Maar dat is toch wel een heel 
wonderlijke vrijheid. Zij doet mij denken aan de vroegere verhouding 
in de wereld van de arbeid. De werkgever was vrij om te ontslaan 
en de arbeider om ontslag te nemen, maar voor de laatste betekende 
hel als regel brodeloosheid. 

De bedrijfsgenotcn, die een aanvrage om algemene verbindend
verklaring indienen, doch dit, omdat zij dit nodig achten voor de 
goede functionnering van het fonds. 

Zij kunnen beoordelen of het mogelijk is ook werkgevers en zelf
standigen daarin te betrekken. Zij kunnen ook beoordelen of dit 
wellicht niet kan of grote schade zal doen. 

Om dezelfde reden heb ik bezwaar tegen het bepaalde in artikel 5, 
lid I. De Minister kan op grond van dit artikel een verzoek om de 
verplichting tot deelname voor een bepaalde groep bedrijfsgenoten 
afwijzen, omdat hij van oordeel is, dat het werkterrein van het fonds 
niet groot genoeg is. 

Ik kan mij voorstellen. Mijnheer de Voorzitter, dat het bestuur van 
een fonds de onmogelijkheid inziet om de zelfstandigen tot mede
werking te brengen, althans in meerderheid, waardoor ook bij wette
lijke verplichting daarvan weinig te verwachten is, terwijl het ander
zijds broodnodig is, dat voor de werknemers een algemene verplicht
ing wordt opgelegd en ook doorvoerbaar is. 

Mijnheer de Voorzitter! In zulk een geval zou het gebruik maken 
van deze bepaling grote schade doen aan de groei der bedrijfs
pensioenfondsen. Het is om deze reden, dat ik de geciteerde woorden 
van artikel 3, lid 1, gaarne geschrapt zag of liever zag vervangen 
door de woorden: „indien een belangrijke meerderheid dit vraagt". 
Deze formulering is ontleend aan en vindt men ook in de wet op de 
Verbindendverklaring van Collectieve Arbeidscontracten. Ze heeft 
daar goed voldaan; ze bleek in de praktijk hanteerbaar. 

De Minister heeft mij door zijn betoog in de Memorie van Ant
woord allerminst overtuigd, dat deze redactie hier niet bruikbaar of 
gewenst zou zijn. Eerder heeft hij mijn mening ten aanzien van dit 
punt versterkt. Ik zie ook niet in, dat deze redactie remmend zou 
werken. De Minister moet niet zoals dit thans bij de landbouw is ge
schied een verplichting opleggen, die de werkingssfeer van een fonds 
een principieel ander karakter geeft. Dergelijk ingrijpen in de zelf
standigheid der fondsen kan niet anders dan de groei schade doen. 
Pat tast het interne leven dezer fondsen aan. 

Wanneer de meerderheid der bedrijfsgenoten in een bedrijfstak van 
oordeel is, dat de werking van een fonds zich moet bepalen tot de 
arbeiders, dan acht ik het onjuist, wanneer de Minister op grond van 
het hierbepaalde de verbindendverklaring ook voor de werkgevers, 
respectievelijk de zelfstandigen in die bedrijfstak — stel dat ze er 
zijn — zou uitspreken. Ik meen, dat de leiding hier bij het georga
niseerde bedrijfsleven moet blijven. De Minister bepale er zich toe 
om, wanneer een aanvrage wordt ingediend, aan de hand van objec
tieve normen en gehoord zijn adviescollege, te bepalen of hij al of 
niet aan het verzoek, dat bij hem inkwam, kan voldoen. 

Ik heb, Mijnheer de Voorzitter, in verband met de behandeling van 
dit wetsontwerp nog weer eens nagelezen de Memorie van Toelich
ting, die de toenmalige Minister — een oud-geestvcrwant van de 
huidige Minister — schreef bij het wetsontwerp op de Algemene Ver
bindendverklaring van Collectieve Arbeidscontracten. 

Ik lees daar: 
„De verbindendverklaring behoort tot grondslag te hebben 

de overeenstemmende wil van de grote meerderheid van werk
gevers en arbeiders tot invoering van een bepaalde regeling der 
arbeidsvoorwaarden in een bedrijf." 

Dat geldt, Mijnheer de Voorzitter, ook thans nog en is naar mijn 
mening woord voor woord ook van toepassing op een zo belangrijk 
onderdeel der arbeidsvoorwaarden als een pensioenfonds. 

Een tweede vereiste oordeelde de toenmalige Minister, dat het 
verzoek tot verbindendverklaring moest uitgaan van de bedrijfs
genoten, bcdrijfsraad of van een der partijen, bij het contract betrok
ken, straks het bedrijfschap in de Bedrijfsradcnwet. 

(Stapelkamp e. a.) 
Ook deze opvatting lijkt mij juist en gewenst als figuur voor de 

procedure, die bij dit wetsontwerp moet worden gevolgd. Het amen
dement van de heer De Kort, door mij mede-ondertekend, strekt 
om aan dit verlangen te gemoet te komen. En wanneer de Minister 
zou zeggen, dat het begrip „belangrijke meerderheid" hem niet 
duidelijk is, zou ik opnieuw naar de Memorie van Antwoord van 
1937 willen verwijzen, waarin zijn ambtsvoorganger opmerkte, dat 
het begrip „belangrijke meerderheid" niet voor alle bedrijfstakken 
gelijk te achten. Daarom wilde Minister Slingenberg geen bepaald 
percentage noemen, maar dit geval voor geval bezien in verband met 
de bijzondere toestanden en de organisatorische invloed in de ver
schillende bedrijven. Het begrip „belangrijke meerderheid" moet dus 
niet enkel afgemeten worden naar de getalsterkte van de aanvragers, 
maar ook naar hun organisatorische invloed. Deze procedure heeft 
bij de verbindendverklaring van collectieve arbeidscontracten nooit 
moeilijkheden opgeleverd, maar gunstig gewerkt. Ik hoop dus, dat 
de Minister zal terugnemen de woorden „indien naar zijn oordeel 
gewichtige belangen dit gewenst maken", of, wanneer hij bezwaar 
heeft tegen de door de heer De Kort voorgestelde redactie, in elk 
geval bereid zal zijn op te nemen de bepaling — die praktisch nu 
al zoveel jaren nuttig heeft gewerkt —, dat het oordeel van „de 
belangrijke meerderheid" voor hem doorslaggevend is bij het be
palen van zijn standpunt. 

Bij het bespreken van dit wetsontwerp zou het mogelijk zijn een 
zeer interessante en ook belangrijke discussie te openen over de 
vraag, welke de verhouding moet zijn tussen bedrijfs en onder
nemingsfondsen enerzijds en de invaliditeits en ouderdomsverzeke
ring anderzijds, dus de wettelijke regeling ten aanzien van de inva
liditeits en ouderdomsverzorging. 

Het wil mij ondertussen voorkomen, dat de volledige beant
woording van deze vragen op het ogenblik niet zo urgent is, omdat 
wij mogen verwachten, dat bij de komende reorganisatie van de 
sociale verzekering, die door de ambtsvoorganger van de Minister 
en deze Minister is toegezegd en waaraan wordt gewerkt, in het 
Parlement komt. Dan zal dit vraagstuk bodcmverzekering en aan
vullende verzekering, respectievelijk voor de wettelijke regeling en 
voor de bedrijfspensioenfondsen of wel bodemvoorziening door de 
bedrijfspensioenfondsen en aanvullende regeling bij de wet, ten 
voeten uit in volle omvang kunnen worden besproken. Persoonlijk 
zou ik dus het liefst willen, dat wij straks daarover gingen discus
sieren. Maar wel ben ik de opvatting toegedaan, dat in ieder geval 
nu reeds moet vaststaan, dat bij de komende reorganisatie rekening 
wordt gehouden met en ruimte wordt gelaten voor de ontwikkeling 
van de bedrijfspensioenfondsen. Die bedrijfspensioenfondsen wor
telen in de historie. Zij zijn vrucht van het georganiseerd overleg 
tussen patroons en arbeiders. Zij zijn bevorderd van de kant van de 
arbeidersvakorganisatics en van de kant van de werkgevers en wor
den op het ogenblik in toenemende mate bevorderd. Dat is van grote 
sociale betekenis! Ik hoop niet, dat wij zullen komen te verkeren 
in de positie, dat de komende reorganisatie van de sociale verze
kering de uitgroei van deze bedrijfspensioenfondsen zal benadelen. 
Indien de Minister in dit opzicht nog een mededeling zou kunnen 
doen, zou dat voor tal van mensen een geruststelling zijn en zal dal 
ongetwijfeld ook een invloed ten goede hebben op het voortwerken 
aan de taak, waaraan na de bevrijding van werkgevers en arbeiders
zijde spontaan is begonnen, nl. om in de bedrijven de oprichting 
van bedrijfspensioenfondsen ter hand te nemen. Ik hoop, dat in 
afwachting van het komende debat over deze materie en de regeling 
daarvan nu reeds vast kan staan, dat, ook wanneer die reorganisatie 
zal zijn tot stand gekomen, voor die bedrijfspensioenfondsen de 
mogelijkheid van bestaan zal zijn gewaarborgd. Daarbij zal natuur
lijk geict moeten worden op de financiële consequenties daarvan. 

De heer Suurhoff: Mijnheer de Voorzitter! Mijn politieke vrienden 
en ik zien in het wetsontwerp, dat thans voor ons ligt, een stap, 
misschien een bescheiden stap voorlopig, op de weg naar meer 
bestaanszekerheid voor de werknemers en ook — en dit is een van 
de aantrekkelijke kanten van dit wetsontwerp — voor degenen, die 
in sociaal opzicht met werknemers in het bedrijfsleven zijn gelijk 
te stellen. De vrees voor een onverzorgde oude dag is van ouds 
een van de schrijnendste onzekerheden in het leven van de kleine 
man geweest. Dit wetsontwerp brengt daarvoor nog niet de oplossing, 
maar het is wel een stap in de goede richting. 

Wanneer men het Voorlopig Verslag leest, krijgt men de indruk, 
dat dit wetsontwerp door een groot aantal leden van deze Kamer 
met zeer weinig enthousiasme is ontvangen. Ik leid dat niet af uit 
de kritiek op onderdelen, die in het Voorlopig Verslag is geoefend, 
maar wel uit de stroom van legenwerpingen, waarvan er een aantal 
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zijn, die op mij een nogal gekunstelde, om niet te zeggen gezochte 
indruk hebben gemaakt. In het Voorlopig Verslag wordt b.v. op
gemerkt, dat de Minister door dit wetsontwerp een blanco volmacht 
zou krijgen om de ouderdomsvoorziening naar eigen goeddunken te 
regelen. In feite kan de Minister, zeker na de wijzigingen, die hij 
heeft aangebracht, alleen maar datgene algemeen verbindend ver
klaren, wat in vrij overleg in het bedrijf zelf is gegroeid. 

Zo lees ik ook in het Voorlopig Verslag, dat het in strijd zou zijn 
met goede parlementaire opvattingen, dat de Kamer niet in elk 
concreet geval ook over premie-uitkeringen en dergelijke voor de 
fondsen, die algemeen verbindend worden verklaard, kan mede 
beslissen. Er staat letterlijk: „Zonder dat de Volksvertegenwoordiging 
er enige bemoeienis mee heeft, kan de Minister alles regelen". Wan
neer wij deze weg zouden opgaan, zouden wij, geloof ik, op het 
gebied van de bedrijfspensioenfondsen komen tot een zeer grote 
mate van Staatsinmenging en dan nog wel juist on een terrein, 
waarop men toch anders ook in deze Kamer de regeling gaarne 
aan het overleg tussen bedrijfsgenoten overlaat. 

In de derde plaats staat er in het Voorlopig Verslag: als op de 
uitkeringen krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening de helft 
van de premie-uitkering uit een verplicht gesteld fonds gekort wordt, 
bestaat toch wel een wonderlijke situatie. Ook dat geldt weer als 
tegenwerping tegen dit wetsontwerp. Inderdaad zou dat een wonder
lijke situatie zijn, zo wonderlijk, dat zij praktisch niet zal voor
komen. Die Noodwet geldt immers voor hen, die op 1 October 1947 
62 jaar of ouder waren. Laten wij nu eens aannemen, dat op 
1 Januari 1950 dit wetsontwerp wet zal worden en dat men dan 
de eerste verplichtstelling uitspreekt, dan zullen op dat ogenblik 
alle mensen, die onder de Noodvoorziening zijn gebracht, al 65 jaar 
zijn en zal praktisch geen hunner aan premiebetaling voor het ver
plicht gestelde fonds krachtens dit wetsontwerp ook maar toekomen. 

Het zou niet moeilijk zijn zo een poosje door te gaan. Allerlei 
gezochte argumenten en gedwongen redeneringen zijn in het Voor
lopig Verslag bijeengebracht tegen deze op zich zelf toch eenvoudige 
regeling. Ik meen hierin iets te zien als een herhaling van de ge
schiedenis met de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Ook toen is van 
vele zijden betoogd, dat er eigenlijk niets van deugde en het slot van 
het lied is geweest, dat de Kamer het wetsontwerp met algemene 
stemmen heeft aanvaard. Ik hoop, dat het nu evenzo zal gaan en dat 
zou mij ook helemaal niet verbazen, want de materie, die dit wets
ontwerp regelt, is urgent. Urgent, omdat noch een verbindend ver
klaarde collectieve arbeidsovereenkomst, noch een toonregeling, die 
door het College van Rijksbemiddelaars krachtens het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen is opgelegd, een behoorlijke grondslag 
biedt voor een fonds, dat vele jaren zal moeten bestaan. Urgent 
is de zaak ook, omdat een bedrijfspensioenfonds algemeen verbin
dend moet zijn, wil het een voldoende draagvlak hebben, willen de 
sterken voor de zwakken kunnen meezorgen en willen de jongeren 
voor de ouderen mede de lasten kunnen dragen. De solidariteit van 
allen, die in een bepaalde bedrijfstak werken, wordt door zo*n be
drijfspensioenfonds op treffende wijze verwezenlijkt. En ten slotte 
is het tot stand komen en het algemeen verbindend verklaren van 
bedrijfspensioenfondsen noodzakelijk en urgent, omdat men alleen 
op die wijze een einde kan maken aan de toch in feite oneerlijke 
concurrentie van sociaal-achterlijke ondernemingen, die niets voor 
de oudedagsvoorziening van haar personeel doen. Het is om al deze 
redenen, dat ik de indiening van dit wetsontwerp toejuich en gaarne 
nog eens de aandrang, die reeds in het Voorlopig Verslag is uit
geoefend, herhaal om er aan mede te werken, dat dit wetsontwerp 
spoedig in werking zal kunnen treden. In sommige bedrijfstakken, 
het bleek mij vanmiddag nog, wordt er inderdaad op gewacht. 

Intussen, deze instemming met de algemene strekking van het wets
ontwerp betekent niet, dat ik op onderdelen geen bezwaren zou 
hebben, maar voor ik tot bespreking van die bezwaren kom, zou ik 
eerst nog graag een algemene vraag aan de Minister willen stellen. 
De heer Stapelkamp heeft reeds in dezelfde richting enige opmerkin
gen gemaakt. Er is thans een commissie bezig met de uitwerking van 
het rapport-Van Rhijn, inclusief de toekomstige ouderdomsvoor
ziening. Nu wordt in het Voorlopig Verslag van dit wetsontwerp de 
vraag gesteld hoe de bedrijfspensioenfondsen, die eventueel verbin
dend verklaard zullen worden, in die komende algemene regeling van 
de ouderdomsvoorziening zullen moeten v/orden ingepast. In de Me
morie van Antwoord ontkent de Minister feitelijk, dat er tussen dit 
wetsontwerp en die algemene herziening van de sociale verzekering, 
inclusief de ouderdomsvoorziening, het verband zou bestaan, dat in 
het Voorlopig Verslag wordt aangewezen. Dit lijkt mij slechts in 
zoverre juist, dat men natuurlijk dezelfde vraag zou kunnen stellen 
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als die bedrijfspensioenfondsen, wsarvan er een aantal reeds bestaat, 
niet algemeen verplicht gesteld zouden kunnen worden. Ook dan 
blijft de vraag bestaan. En die vraag blijft belangrijk. De toekomstige 
ouderdomsvoorziening zal — dat 's wel een communus opinio —-
geen „zorg" zijn, maar zal „verzekering" moeten zijn. Deze verzeke
ring za! bepaalde onvervreemdbare rechten geven aan de verzekerde. 
De eerste vraag is nu: zullen alle werknemers onder deze toekomstige 
ouderdomsverzekering van Rijkswege moeten vallen? Als dat gebeurt, 
dan zdllen de bestaande en vooral de nog op te richten bedrijfspen
sioenfondsen er rekening mede moeten houden, dat er reeds een 
bodemuitkering krachtens die Rijksregeling voor de ouderdomsvoor
ziening is. Zij zullen er rekening mede moeten houden bij de vaststel
ling vau de hoogte van hun eigen uitkeringen, maar dan zullen zij 
moeten weten hoe hoog de Rijksuitkcringen zijn. Het kan ook anders. 
De komende oudedagsvoorziening van Rijkswege kan slechts gelden 
voor die werknemers, die niet 'iit anderen hoofde bijv. door een 
bedrijfspensioenfonds verzekerd zijn. Ook dat zullen de bedrijfs
pensioenfondsen moeten weten, want in dit geval zal hun uitkering 
veel hoger moeten zijn dan in het eerste door mij veronderstelde 
geval. Dan moet namelijk het bedrijfspensioenfonds alleen zorgen 
voor een uitkering, die een redelijk bestaan voor de oude dag moge
lijk maakt. Dit zijn alle vragen, die er op wijzen, dat er een nauw 
verband bestaat tussen de bedrijfsoensioenfondsen en de komende 
ouderdomsvoorziening van Overheidswege, en ik zou de Minister wil
len vragen of hij in grote lijnen nu of in de nabije toekomst kan 
aangeven hoe deze Rijksouderdomsvoorziening in de toekomst zal 
worden geregeld. 

In het Voorlopig Verslag is ook even aangeroerd de kwestie van 
het behoud van aanspraken op een bepaalde uitkering, wanneer de 
verzekerde de onderneming of bedrijfstak, waarin hij tot dusverre 
werkzaam was, gaat verlaten. Dit is een buitengewoon belangrijke 
kwestie. In de Memorie van Antwoord wordt gezegd, dat bij toetsing 
van de statuten der bedrijfspensioenfondsen er op zal worden gelet, 
dat de regelingen voor het behoud van aanspraken aanvaardbaar 
zullen zijn. Ik zou dit nog eens weer speciaal in de aandacht van de 
Minister willen aanbevelen. Bij ondernemingspensioenfondsen bestaat 
sterke neiging te redeneren: wie weggaat uit een onderneming ver
speelt alle rechten. Bij tal van ondernemingspensioenfondsen bestaat 
geen regeling, die het mogelijk maakt de verkregen rechten te be
houden, als men de onderneming verlaat. Indien men uitgaat van de 
mijns inziens juiste opvatting, dat pensioen uitgesteld loon is, dan 
bestaat er een moreel recht op het behoud van eenmaal verworven 
aanspraken op pensioen, ook wanneer men de onderneming of zelfs 
de bedrijfstak, waarin men tot dusverre heeft gewerkt, gaat verlaten. 
Ik zie als een van de grote voordelen van dit wetsontwerp, dat de 
Minister er voor waken kan, dat bij algemeen verplicht gestelde be
drijfspensioenfondsen die aanspraken inderdaad gewaarborgd blijven, 
en dit is een van de redenen, waarom ik de voorkeur geef aan ver
plichte bedrijfspensioenfondsen boven ondernemingsfondsen. Dit wil 
niet zeggen, dat ik goed werke-nde, bestaande ondernemingsfondsen 
via deze wet de hals zou willen omdraaien; het wetsontwerp doet dit 
ook niet. 

De Minister wijst er op, dat artikel 3, 1ste lid, mogelijkheden opent 
om bepaalde groepen werknemers en andere bedrijfsgenoten van de 
verplichte deelneming aan de bedrijfspensioenfondsen vrij te stellen. 
Bovendien schrijft het nieuwe artikel 5, 2de lid, onder /, voor, dat ook 
in de statuten en reglementen vrijstellingsmogehjkheden moeten wor
den opgenomen. Ik lees dit nu echter zo, dat deze vrijstellingen slechts 
gegeven zullen worden aan hen, die op het moment, waarop de ver
plichte bedrijfspensioenfondsen beginnen te werken, reeds een andere 
pensioenvoorziening hebben en dat deze reeds bestaande pensioen
verzekering ten minste dezelfde aanspraken moet geven als het ver
plichte bedrijfspensioenfonds. 

Onder die voorwaarden zou ik er geen bezwaar tegen hebben, 
indien in dit wetsontwerp nog stringenter werd voorgeschreven dan 
thans het geval is, dat vrijstelling van de verzekeringsplicht moet 
worden toegestaan, indien andere, ten minste even goede pensioen
voorzieningen reeds waren getroffen. Ik heb het amendement van 
de heer de Kort, dat in deze richting gaat, dan ook mede-onder
tekend. Maar den ding moet vaststaan: als het bedrijfspensioen
fonds eenmaal verplicht is gesteld en werkt, dan moet het niet meer 
mogelijk zijn er alsnog uit te treden door oprichting van een onder
nemingspensioenfonds of door het sluiten van individuele verzeke
ringen. Ik ben het niet eens met de heer De Kort, dat het onver
mijdelijk zal zijn ook daartoe de gelegenheid te openen. Doen v/ij 
dit, dan vrees ik. dat op de duur alle gunstige risico's, die aanv 
lijk onder een bedrijfspensioenfonds zijn gebracht, buiten het 
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bedrijfspensioenfonds zullen worden ondergebracht en dat daardoor 
de goede gang van zaken in het bedrijfspensioenfonds in ernstig 
gevaar kan worden gebracht. Als een bedrijfspensioenfonds er een
maal is en de vrijstellingen zijn vastgesteld, moet het geen duiventil 
worden, waar men naar verkiezing in en uit kan vliegen. 

Mijnheer de Voorzitter! Nederland zou Nederland niet zijn, als 
de boeman van te ver gaande Staatsbemoeiing ook bij dit wets
ontwerp niet naar voren was gebracht. De Minister antwoordt —en 
ik ben het daarin met hem eens —, dat de klachten over te veel 
Staatsinmenging toch wel zwak zijn geargumenteerd. Maar deze 
tegenwerping belet de Minister toch niet, op één punt overstag te 
gaan. Dat betreft de in het oorspronkelijke wetsontwerp voorgestel
de bevoegdheid van de Minister om ook ambtshalve (dus eigener 
beweging), zonder dat er een verzoek van een fondsbestuur is, tot 
verplichtstelling van een bedrijfspensioenfonds over te gaan. De 
Minister heeft het desbetreffende gedeelte van het wetsartikel bij 
Nota van Wijziging teruggenomen, maar hij heeft daarvoor iets 
anders in de plaats gesteld. Artikel 5, eerste lid, in de gewijzigde 
vorm luidt nu zo (ik zeg het met mijn eigen woorden), dat de 
Minister een verzoek van een fondsbestuur tot verplichtstelling 
weigeren kan, indien de kring van de verzekerden naar zijn mening 
niet ruim genoeg is genomen. 

Ik heb natuurlijk als lid van de Kamer altijd waardering voor de 
tegemoetkomendheid van de Minister bij het voldoen aan de wensen 
van de Kamer, al behoor ik in dit geval zelf niet tot degenen, die 
bezwaar hadden tegen de zelfstandige bevoegdheid, w.;ike de 
Minister krachtens artikel 3 in de oude vorm werd gegeven, omdat 
ik geloof, dat de Minister slechts bij uiterste noodzaak daarvan 
gebruik zou hebben gemaakt. 

Ik zou mij echter tegen artikel 5. eerste lid, in de gewijzigde vorm 
ook niet hebben verzet, indien ik daarvan in de praktijk geen grote 
moeilijkheden vreesde. 

Laat ons eens aannemen, dat er een bedrijfspensioenfonds is, dat 
een aantal jaren werkt voor de werknemers in bepaalde bedrijfs
takken, dat, krachtens dit wetsontwerp, eenmaal wet geworden, de 
verplichtstelling wil aanvragen, waarbij het overweegt ook de kleine 
zelfstandigen onder de verzekering te brengen. Er is echter een groep 
van kleine zelfstandigen, die zich op de meer en meer gebruikelijke 
rumoerige wijze daartegen verzet, en het fondsbestuur durft het niet 
aan, voor de kleine zelfstandigen de verplichtstelling te vragen en 
vraagt haar dus alleen voor de werknemers. Nu zegt de Minister: 
op grond van die en die overwegingen acht ik het noodzakelijk, dat 
ook de kleine zelfstandigen in die bedrijfstak onder het verplichte 
bedrijfspensioenfonds zullen vallen. Het enige middel, dat de Minis
ter ten dienste staat om dit te bereiken, is weigering van de ver
plichtstelling voor het gehele fonds. Het resultaat is, dat dan de 
werknemers het kind van de rekening worden; op hun rug wordt 
het geschil tussen het fondsbestuur en de Minister over het op
nemen van die kleine zelfstandigen uitgevochten. Had één van mijn 
politieke vrienden of ik zelf in de Commissie van Rapporteurs over 
dit wetsontwerp gezeten, dan zouden wij zeker niet hebben na
gelaten op deze zeer gevaarlijke consequenties van dit artikel te 
wijzen. 

De heer C. van den Heuvel: Hebt u bij het afdelingsonderzoek 
daarop niet gewezen? 

De heer Suurhoff: Het betreft hier een Nota van Wijziging. Helaas 
was de Commissie van Rapporteurs nogal eenzijdig samengesteld 
en ben ik dus verplicht de Minister min of meer onvoorbereid met 
het dringend verzoek op het lijf te vallen om deze wijziging terug 
te nemen. Er kunnen uit de toepassing van deze bepaling, wordt zij 
ooit gehanteerd, enkel maar moeilijkheden voortvloeien en aan 
onhanteerbare bepalingen zal de Minister zelf geen behoefte hebben. 

De m.i. juiste opmerking is gemaakt, dat na de totstandkoming 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie wellicht een aanzienlijk 
deel van de Overheidstaak, ook bij de uitvoering van deze wet, aan 
die publiekrechtelijke organen zal kunnen worden overgedragen. Deze 
juiste opmerking zou echter bij vele wetsontwerpen te maken zijn, 
maar wij kunnen toch onze gehele sociaal-economische wetgeving niet 
opschorten tot tijd en wijle die publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
in kannen en kruiken is. Te meer niet, omdat het enige wetsontwerp, 
dat tot dusverre ten aanzien van die publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisatie is ingediend, alleen maar voorziet in de instelling van een 
Sociaal-Economische Raad en alle andere publiekrechtelijke bedrijfs
organen bij volgende wetten zullen moeten worden ingesteld. Daarop 
te wachten met de afwerking van dit wetsontwerp lijkt mij onjuist. 
Ook lijkt het mij niet juist, in afwachting van de totstandkoming van 

die publiekrechtelijke bedrijfsorganen, controlerende of toezichthou
dende bevoegdheden, uit dit wetsontwerp voortvloeiende, op te dragen 
aan particuliere organen, b.v. de Stichting van de Arbeid. Deze lijkt 
mij daarvoor niet gequalificeerd. Het is de Overheid, die bij dit wets
ontwerp bepaalde verplichtingen oplegt, en het is dan ook de Over
heid, die moet zorgen, zolang publiekrechtelijke bedrijfsorganen ont
breken, dat het beheer en de uitvoering van de verplichte pensioen
regeling correct plaats vinden. Dat kan niet aan particuliere organi
saties worden overgelaten. 

Dit wetsontwerp draagt een steen bij tot het gehele gebouw der 
sociale verzekering. Deze is in ons land niet opgebouwd volgens één 
schablone; er is nogal verscheidenheid, volgens sommigen te veel ver
scheidenheid. Men kent gecentraliseerde en gedecentraliseerde risico
dragende organen en bovendien is het in bepaalde gevallen mogelijk 
voor werkgevers om eigen risico te dragen of risico over te dragen. 
Al die mogelijkheden bestaan echter slechts, wanneer dit in het belang 
van de verzekerden of van de verzekering zelf beter wordt geacht. 
Maar nog nooit, voor zover ik weet althans, heeft daarbij een rol ge
speeld het belang van het particuliere verzekeringsbedrijf. De sociale 
verzekering is, naar mijn oordeel, in het algemeen geen object voor 
winstbeogende particuliere verzekeringsmaatschappijen. Ik verschil in 
dit opzicht diametraal van mening met de heer De Kort, die er zelfs 
over denkt, de verplichte bedrijfsverzekering volgens dit wetsontwerp 
door particuliere maatschappijen te laten uitvoeren. Ik betreur, dat dit 
element van het belang van particuliere verzekeringsmaatschappijen 
deze keer in de besprekingen over dit wetsontwerp geïntroduceerd is. 

In de toelichting op de Derde Nota van Wijziging is sprake van 
„een redelijke behartiging van de belangen van het levensverzeke
ringsbedrijf", die een bepaalde wetswijziging mede nodig zou maken. 
Ik heb tegen dit uitgangspunt toch wel overwegende en principiële 
bezwaren. Ik heb er natuurlijk geen bedenking tegen, wanneer parti
culiere verzekeringsmaatschappijen medewerken aan de uitvoering 
van de sociale verzekering, indien en voor zover het belang van deze 
sociale verzekering zelf daarmede is gediend. De vraag, hoe de 
sociale verzekering zal worden ingericht en uitgevoerd, behoort echter 
mijns inziens beantwoord te worden uitsluitend op overwegingen, 
aan die verzekering zelf ontleend, en niet aan belangen van ver
zekeringsmaatschappijen. Opbouw en uitvoering van de sociale ver
zekering kunnen en mogen niet een soort van compromis zijn tussen 
de belangen van de verzekerden enerzijds en de belangen van de 
particuliere verzekeraars anderzijds, of m.a.w., als de belangen van 
een bepaalde groep zelfstandigen in het bedrijfsleven meebrengen, 
dat zij verplicht worden zich te verzekeren bij een bedrijfspensioen
fonds en dat zij bij hetzelfde bedrijfspensioenfonds aanvullende ver
zekeringen kunnen sluiten, dan mag daarvan niet worden afgezien, 
alleen maar, omdat de particuliere verzekeringsmaatschappijen aan 
deze groep van zelfstandigen een paar centen dachten te kunnen 
verdienen. En toch is dat, wat praktisch naar mijn mening gebeurt 
door de laatste wijziging, die in artikel 13 van het wetsontwerp is 
aangebracht. Immers, wat is het geval? De verplicht gestelde be
drijfspensioenfondsen zullen in de toekomst drie soorten verzekerden 
kennen: in de eerste plaats de verplicht verzekerde werknemers en 
zelfstandigen, in de tweede plaats werknemers, die vrijwillig ver
zekerd zijn of een aanvullende verzekering bij een bedrijfspensioen
fonds hebben lopen, en in de derde plaats vrijwillig en aanvullend 
verzekerde zelfstandigen. Het lijkt mij van groot sociaal belang, dat 
de mogelijkheid zowel voor werknemers als zelfstandigen, om een 
vrijwillige of aanvullende verzekering te sluiten bij een bedrijfs
pensioenfonds, open blijft. Het zal in tal van gevallen voorkomen, 
dat in bepaalde ondernemingen enkele mensen buiten de regeling 
van de verplicht gestelde bedrijfspensioenfondsen vallen en de werk
gever er geen lust in heeft voor die paar mensen een speciale ver
zekering te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij, maar wel bereid 
is, omdat het toch in de administratie heel gemakkelijk doorloopt, 
deze enkele mensen, voor wie geen verplichting tot verzekering 
bestaat, vrijwillig onder te brengen bij hetzelfde pensioenfonds, waar 
ook de rest van het personeel — verplicht — verzekerd is. Een zelfde 
geval kan zich voordoen bij de kleine zelfstandigen, wanneer zij 
onder de verplicht gestelde bedrijfspensioenfondsen vallen. Zij zullen 
hun spaarduiten willen gebruiken om een aanvullende verzekering 
te sluiten, en zo zijn er meer gevallen. 

Het toezicht van de Verzekeringskamer zorgt er wel voor, dat voor 
die vrijwillige en aanvullende verzekeringen geen te lage premies 
worden geheven op kosten van de verplicht verzekerden. Boven
dien, de besturen van de bedrijfspensioenfondsen bestaan enerzijds 
uit vertegenwoordigers van de werkgevers, die de premie voor de 
verplicht verzekerden moeten opbrengen, anderzijds uit vertegen
woordigers van de verzekerde werknemers, die er allen belang bij 
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hebben, dat niet op kosten van de verplicht verzekerden getracht 
wordt door een te lage premie voor vrijwillige en aanvullende ver
zekeringen veel van dergelijke verzekeringen aan Ie trekken. Deze 
bedrijfspensioenfondsen zijn trouwens instellingen, waar het winst
bejag geen rol speelt, zodat men niet behoeft te proberen door oneer
lijke concurrentie tegenover de verzekeringsmaatschappijen een groot 
deel van die vrijwillige en aanvullende verzekeringen te bemachtigen. 

Krachtens het nieuwe artikel 13 zal een verplicht fonds, dat aan 
kleine zelfstandigen de mogelijkheid van vrijwillige of aanvullende 
verzekering opent, onder de Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
vallen, niet alleen voor wat die vrijwillige en aanvullende verzeke
ringen voor de kleine zelfstandigen betreft, neen, alle verzekeringen 
van dat fonds zullen vallen onder de bepalingen van genoemde wet. 
Dat is eenvoudig prohibitief. Dit betekent, dat geen enkel bedrijfs
pensioenfonds er aan zal kunnen denken, aan kleine zelfstandigen de 
mogelijkheid van aanvullende of vrijwillige verzekering te openen, 
omdat het daardoor voor het gehele fonds vallen zou onder de zeer 
zware eisen, die op de Wet op het Levensverzekeringbedrijf nu een
maal in allerlei opzichten stelt. 

Als men dat wil, zou het veel reëler zijn eenvoudig in het wets
ontwerp te zeggen, dat het aan verplicht gestelde bedrijfspensioen
fondsen verboden is voor kleine zelfstandigen de mogelijkheid van 
een aanvullende of vrijwillige verzekering open te stellen. Ik vraag 
mij af: waartoe dit alles? Men heeft via het toezicht van de Minister, 
van de Verzekeringskamer en de instelling van het gehele fonds
bestuur de driedubbele garantie, dat de bedrijfspensioenfondsen geen 
oneerlijke premieconcurrentie tegenover de verzekeringsmaatschap
pijen zullen bedrijven voor wat betreft die aanvullende of vrijwillige 
verzekering van kleine zelfstandigen. Nu vraag ik: zou één zelfstan
dige zo dwaas zijn bij een bedrijfspensioenfonds een aanvullende of 
vrijwillige verzekering af te sluiten, wanneer hij bij een particuliere 
maatschappij daarvoor goedkoper of beter terecht kan? Dat gebeurt 
natuurlijk niet. 

Het particuliere verzekeringsbedrijf heeft nogal wat actie tegen 
dit wetsontwerp ontketend. Het had ongetwijfeld gaarne gezien, dat 
de Minister veel verder was gegaan dan hij nu doet. Dat is gelukkig 
niet gebeurd, maar ik vind ook deze stap toch een stap in een princi
pieel verkeerde richting. Ik wacht gaarne af of de Minister nog 
andere argumenten dan het belang van de particuliere verzekerings
maatschappijen zal aanvoeren voor deze wijziging van artikel 13. 
Maar als dat niet gebeurt, overweeg ik een poging om door middel 
van amendering, alsnog dit gewijzigde artikel 13 uit de wet te doen 
schrappen. 

Nog een enkele opmerking over de pariteit in de fondsbesturen, 
zoals die in artikel 5, lid 2, sub IV, is geregeld. In artikel 7 wordt 
de mogelijkheid opengelaten kleine zelfstandigen, die onder het fonds 
vallen, eventueel afzonderlijk in het bestuur te doen vertegenwoor
digen. Deze kleine zelfstandigen zijn in ieder geval zelf ook onder
nemers. Het zal moeilijk zijn een gehele groep van kleine zelfstan
digen bijeen te vinden, waarvan er geen enkele ook tegelijk werkgever 
is, maar dit laat ik daar. In ieder geval zijn deze kleine zelfstandige 
werkers ook ondernemers. Nu is bij mij de vraag gerezen: wat ge
beurt er nu met die pariteit? Stel, dat men in een pensioenfonds 
10 bestuursleden heeft, waarvan 5 vertegenwoordigers van de werk
nemers en 5 vertegenwoordigers van de werkgevers, en dat de Minis
ter het nodig oordeelt daar 2 vertegenwoordigers van die kleine zelf
standigen aan toe te voegen. Dan is naar mijn mening de pariteit 
tussen werknemers en ondernemers verbroken, want dan komt men 
tot een verhouding van 5 tot 7. Ik zou gaarne willen, dat de Minister 
kon toezeggen, dat in ieder geval de pariteit werknemers—onder
nemers niet zal worden verbroken en dat dus het aantal bestuurs
zetels, dat aan de kleine zelfstandigen zal worden toegewezen, ten 
koste zal gaan van het aantal bestuurszetels, dat door de werkgevers 
wordt ingenomen. 

Artikel 11, eerste lid, opent voor de Verzekeringskamer de moge
lijkheid ook op „sociaal-economische gronden" opmerkingen te maken 
aan de fondsbesturen over het gevoerde beleid. Daartegen zijn in 
het Voorlopig Verslag bepaalde bezwaren geopperd en nu wordt in 
de Memorie van Antwoord deze bepaling verdedigd door er op te 
wijzen, dat onder sociaal-economische vraagstukken ook de beleg
gingsvraagstukken kunnen worden gerangschikt. 

Mijnheer de Voorzitter! Dit argument lijkt mij niet sterk. Het be
grip „sociaal-economisch" is in het spraakgebruik zo ruim, dat de 
Verzekeringskamer op grond van deze bepaling zich met alle facetten 
van het beleid van een bepaald pensioenfonds zou kunnen gaan 
bemoeien. Ik geloof, dat de Verzekeringskamer daarmede ver buiten 
de grens van de door de Minister gedachte controlerende taak voor 
deze Kamer zou gaan. Het zou, geloof ik, wel nuttig zijn, wanneer 

(Suurhoff e. a.) 
wij van de zijde van de geachte bewindsman hier een duidelijke uit
spraak zouden krijgen, dat een dergelijke ruime interpretatie van het 
begrip „sociaal-economisch" ook niet in zijn bedoeling ligt. 

Nog een enkele opmerking over artikel 14. Daarin staat, dat van 
het indienen van een verzoek van een fondsbestuur, tot het opleggen 
van de verplichting om zich bij een bedrijfspensioenfonds aan te 
sluiten, mededeling in de Staatscourant zal worden gedaan. Ik zou de 
vraag willen stellen: Moet ook niet, wanneer de Minister de ver
plichtstelling uitspreekt, daarvan een bericht in de Staatscourant ver
schijnen? 

Ten slotte een kwestie, die, naar ik vrees, niet in het wetsontwerp 
geregeld kon worden, maar die toch met de materie, die in het wets
ontwerp behandeld wordt, nauw verband houdt en dringend voor
ziening behoeft. Artikel 2 van het wetsontwerp, tweede lid, stelt 
buiten twijfel, dat naleving van de statuten en de reglementen en 
van de krachtens die statuten en reglementen van de bedrijfspensioen
fondsen gegeven voorschriften in rechte gevorderd kan worden. Dat 
zelfde geldt echter niet ten aanzien van de statuten, reglementen en 
voorschriften van bedrijfspensioenfondsen, die al reeds bestaan en 
die hun grondslag vinden in een algemeen verbindend verklaard 
collectief arbeidscontract of in een door het College van Rijksbemid
delaars opgelegde loonregeling. Het is zo, dat is gebleken uit een bij 
de Kamer ingekomen adres, dat er rechterlijke uitspraken bestaan, 
die zelfs in tegenovergestelde richting gaan en die die fondsen in 
grote moeilijkheden kunnen brengen. 

Ik vestig daarop bij deze gelegenheid gaarne de aandacht van de 
Minister en spreek daarbij de hoop uit, dat hij voor deze moeilijk
heden spoedig een bevredigende oplossing moge vinden. 

De heer Eminens: Mijnheer de Voorzitter! Waar uit de gewisselde 
stukken tussen de leden van deze Kamer en de Regering gebleken 
is, dat dit wetsontwerp op de bedrijfspensioenfondsen nauw verband 
houdt met het in oprichting zijnde bedrijfspensioen voor de land
bouw, gevoel ik mij verplicht een enkel woord te wijden aan de 
Iandbouwzijde van deze voorgestelde wettelijke regeling. Ik wil voorop 
stellen, dat ook ik over het algemeen het instellen van bedrijfs
pensioenfondsen een zeer groot sociaal belang acht en het van grote 
betekenis acht, wanneer het bedrijfsleven mede de verantwoordelijk
heid op zich wenst te nemen voor een grotere sociale zorg en ook 
voor een betere oudedagsverzorging van alle bedrijfsgenoten. Het 
verheugt mij dus, dat de Regering gekomen is met een voorstel om 
de aansluiting bij bedrijfspensioenfondsen in die bedrijven, waar dit 
nodig is of waar dit gevraagd wordt, wettelijk te regelen. Ik wens 
er op te wijzen, dat het laatste voor de plattelandsbevolking van 
buitengewoon grote betekenis kan zijn. Immers, waar in de bespre
kingen van hedenmiddag al is gebleken, dat in verschillende industri
ële ondernemingen reeds bedrijfspensioenfondsen zijn gevestigd, die 
zich bezighouden met een betere oudedagsvoorziening van de werkers 
in die bedrijven, daar is deze mogelijkheid voor de landbouw tot op 
heden praktisch uitgesloten geweest, omdat de omvang van de land
bouwbedrijven het niet toeliet om bedrijl'sgcwijze en ondernemings
gewijze tot een regeling van deze materie te komen. Voor de land
bouwbedrijven is dit perspectief, zoals de Minister zich dat voorstelt, 
tot op heden niet aanwezig geweest. Ik acht het belangrijk, dat door 
dit wetsontwerp andere mogelijkheden worden geopend, want een 
van de dingen, die hen, die op het platteland leven en werken, steeds 
pijnlijk heeft getroffen, is het verschil in sociaal peil tussen de meer 
industriële en de agrarische bedrijfstakken. Een verschil, dat ten ge
volge had, dat in het verleden en ook nu weer tal van eminente 
arbeidskrachten van het platteland verhuisden naar de industrie, 
omdat de sociale voorzieningen en, mede in verband met de onder
nemingspensioenfondsen, de voorzieningen voor de oude dag daar 
beter geregeld zijn dan in de landbouw mogelijk is. Door het verpiieht 
stellen van deelname aan de bedrijfspensioenfondsen in bepaalde be
drijfstakken, zal de landbouw en dus ook het platteland betere 
kansen krijgen dan in het verleden het geval is geweest, hetgeen mij 
ten zeerste verheugt. De bedoeling van dt bedrijfspensioenfondsen 
is om fondsen bijeen te brengen, waaruit dus een betere voorziening 
voor de oude dag van de arbeiders en eventueel ook van de kleine 
zelfstandigen in het bedrijfsleven, indien althans de volksvertegen
woordiging hiertoe besluit, mogelijk zal zijn. Dit is een kwestie van 
fondsvorming en het is juist de fondsvorming, die speciaal in de laatste 
tijd in de agrarische bedrijven van bijzondere betekenis is geworden. 
Dit vloeit voort uit de bijzondere structuur dezer bedrijven. 

De grote industriële ondernemingen hebben, ten einde bepaalde 
risico's op te vangen of tot sociale voorzieningen te komen, hun 
eigen wijze van financiering en fondsvorming, die, door de beperkte 
mogelijkheden van de landbouwbedrijven, door deze niet ver te volgen 
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waren. In de land en tuinbouw is men nu gedurende de laatste jaren 
bij herhaling opgekomen voor fondsvorming voor speciale doeleinden. 
Ik wijs op hetgeen in de tuinbouw is gebeurd ten aanzien van fonds
vorming voor de afzet van producten voor instellen en handhaven van 
minimumprijzen. Ook in de landbouw gaan op dit ogenblik stemmen 
op om tot fondsvorming te komen, ten einde in de naaste toekomst 
moeilijkheden met de aardappelen te voorkomen. Men ziet in de 
agrarische bedrijven zich dus een proces ontwikkelen, dat gaat in de 
richting van fondsvorming voor speciale doeleinden. Hetgeen bij dit 
wetsontwerp gaande is en in de praktijk zijn vorm heeft gevonden 
in het in oprichting zijnde bedrijfspensioenfonds voor de landbouw, 
loopt dus, en nu in sociaal opzicht, tot op zekere hoogte parallel met 
dit streven. In de agrarische bedrijven worden nu dus andere wijzen 
van financiering toegepast dan in het verleden het geval was. De 
exploitanten van bedrijven in land en tuinbouw krijgen nu mogelijk
heden, die zij in het verleden niet hebben gehad. Het verheugt ons 
dus, dat deze kleine bedrijven nu collectief datgene kunnen regelen, 
wat zij in het verleden individueel niet konden regelen. Daarom is 
dit wetsontwerp voor het platteland van zo grote betekenis. Daarom 
is het echter ook van zeer grote betekenis, dat onder deze regelingen 
ook zullen moeten vallen de ondernemers van deze bedrijven, omdat 
een belangrijk gedeelte van de ondernemers in de land en tuinbouw 
zeer kleine ondernemers zijn, die ieder voor zich afzonderlijk geen 
redelijke oudedagsvoorziening hebben kunnen opbouwen en dit thans 
dus op deze wijze collectief kunnen doen en dan nog wel dit kunnen 
doen in samenwerking met hun medebedrijfsgenoten, de werknemers. 
Op deze wijze zal een regeling kunnen worden opgebouwd van een 
bedrijfsgemeenschap, die in het kader van de verhoudingen in onze 
land en tuinbouwbedrijven uitnemend past. Daarom dring ik in het 
bijzonder aan op opneming van de ondernemers in deze bedrijfs
pensioenfondsen en ik meen er tegen te moeten waarschuwen 
— ten deze sluit ik mij aan bij de heer Suurhoff —, dat getornd 
wordt aan die bepalingen van deze wettelijke regeling, waarmede de 
aansluitingskansen voor de kleinere ondernemers geringer zullen 
worden. 

Op deze wijze dreigt voor de kleine agrarische ondernemers een 
belangrijke schade te ontstaan. Zou men zo uiteindelijk tot een rege
ling kunnen komen, waarbij een ?anzienlijk deel van de kleinere 
ondernemers in de landbouw zich zou kunnen of moeten onttrek
ken aan hetgeen de Minister in dit wetsontwerp voorstelt, daarmede 
zouden wij op de duur in de landbouw en op het platteland ten aan
zien van deze omvangrijke groep een sociaal niet langer te dulden 
toestand handhaven, hetgeen uiteindelijk hierop zou neerkomen, dat 
men voor hen in permanentie de noodregcling van Minister Drees ten 
aanzien van de ouden van dagen zou moeten handhaven. Dit zal naar 
mijn mening toch niet de bedoeling kunnen of mogen zijn. 

Van de zijde van de Stichting van de Arbeid hebben ons adressen 
bereikt betreffende enkele onderdelen van hetgeen zich in de laatste 
jaren ten aanzien van dit wetsontwerp heeft afgespeeld. In de eerste 
plaats, het heeft toch wel bijzonder lang geduurd, voordat men met 
dit wetsontwerp is gekomen. Het betreft hier een zaak, waarop men 
in de kringen van de landbouw al vrij geruime tijd staat te wachten. 
Uit de adressen van de Stichting voor de Landbouw is verder ge
bleken, dat er blijkbaar een verschil van mening bestaat tussen deze 
Stichting en de Regering omtrent de te heffen premies. Ik zou daar
over gaarne meer van de Minister willen vernemen; ik zou gaarne 
willen, dat ernstig rekening gehouden wordt met hetgeen op dit gebied 
door ds Stichting voor de Landbouw is gepubliceerd, nl. de redenen 
waarom deze is gekomen tol een premiebedrag van drie gulden. Het is 
mijn stellige overtuiging, dat deze mening van de Stichting wel zeer ge
fundeerd is geweest. Verder zou ik gaarne van de Minister nadere 
inlichtingen willen hebben omtrent de kwestie van de, in de over
gangstijd, eventueel te berekenen premie ten behoeve van de zelfstan
digen. Ook te dezen aanzien blijkt uit de stukken, die ons bereikt 
hebben, dat niet voldoende duidelijkheid aanwezig is. Ik dring er bij 
de Minister op aan op dit punt aan de Kamer de inlichtingen te ver
strekken, die wij blijkbaar nog nodig hebben. 

De heer C. van den Heuvel: Mijnheer de Voorzitter! Tegen dit 
wetsontwerp heb ik enkele bezwaren, waaraan ik uiting zou willen 
geven. Vooraf wil ik de vraag stellen, of op dit ogenblik, d.w.z. 
bijna Februari 1949, een wettelijke regeling van de bedrijfspensioen
fondsen urgent is. Naar mijn mening moet worden toegegeven en 
zelfs gepropageerd, dat de oudedagsvoorziening voor de in de be
drijven werkzame arbeiders moet geschieden door het bedrijfsleven: 
dat was ook de gedachte van de Ouderdomswet en van de Invalidi
teitswet, welke nu reeds zovele jaren werken. Hieraan moet mijns 
inziens worden vastgehouden. Waar nu wel vaststaat, dat zulk een 

(C. van den Heuvel) 
algemene wet nimmer voldoende ouderdomspensioen zal kunnen 
opleveren, is aanvulling door speciale fondsen, bedrijfspensioen
fondsen zo men wil, gewenst. Daaruit volgt, dat een wettelijke rege
ling ook van deze bedrijfspensioenfondsen op zich zelf alleszins 
gewenst is. Wel kan echter de vraag rijzen, of het in dit huidige 
stadium wel het juiste ogenblik is. Het is nu haast Februari 1949, 
d.w.z., dat wij nog 16 maanden verwijderd zijn van de datum, 
waarop de Noodwet Ouderdomsvoorziening vervalt. Het zou toch 
wel gewenst zijn — ik kan mij eigenlijk niet voorstellen, dat iemand 
daarover anders zou denken —, dat wij bij de opbouw van de 
bedrijfspensioenfondsen enig inzicht zouden hebben in de voor
nemens in zake de algemene regeling. Zal die algemene regeling 
grondslag zijn of aanvulling? Zullen de bedrijfspensioenfondsen de 
bodemvoorziening uitmaken of zullen zij, zoals vóór de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening het geval was, aanvullingen zijn van de alge
mene regeling? In beide gevallen zou het toch wel gewenst zijn, dat 
men althans iets wist van de bedragen, waarover het in die defini
tieve regeling zal gaan. Deze behoort men toch te kennen, wanneer 
men de hoogte van de pensioenen, die men wil verstrekken, zal 
bepalen. Zal in de komende algemene regeling, evenals bij de Nood
voorzieningswet, de helft worden gekort van hetgeen verkregen is 
krachtens de bedrijfspensioenfondsenregeling? Niemand, behalve dan 
waarschijnlijk de Minister, die nu achter de tafel zit, weet van deze 
dingen op dit ogenblik iets. Omtrent deze toch wel zeer fundamentele 
dingen — ik kan mij aansluiten bij hetgeen de heer Suurhoff op dit 
punt heeft gezegd — tasten wij op het ogenblik volstrekt in het 
duister. 

Wanneer wij nu te maken zouden hebben met de omstandigheid, 
dat deze onbekendheid nog jaren zou voortduren, zou men zeggen: de 
zaak is zo urgent, dat wij op dat begeerde licht niet kunnen wachten. 
Zo staat het echter niet. In Juli 1950 vervalt de Noodwet Ouderdoms
voorziening. Op dat tijdstip, dus over een kleine H jaar, zal de nieuwe 
ouderdoms en invaliditeitsregeling kant en klaar moeten zijn. Deze 
zal dan de beide Kamers gepasseerd moeten hebben. Is het dan te 
ruim gerekend, wanneer ik zeg, dat wij dan toch binnen een paar 
maanden, wil dat alles behoorlijk kunnen lopen, de voorstellen bij de 
Kamer zullen moeten hebben? Ik kan niet aannemen, dat de Regering 
zou aandurven een simpele verlenging der Noodwet Dat zou in strijd 
zijn met de uitdrukkelijke toezegging, gedaan door de ambtsvoor
ganger van deze Minister, die zich verzette tegen een werkingsduur 
van 2 jaar, omdat hij niet zeker wist of hij dan reeds klaar zou zijn 
met zijn nieuwe regeling. De Minister wilde per se 3 jaar, opdat hij 
in ieder geval tijd genoeg zou hebben om met zijn regeling klaar te 
komen. Dus op een bepaalde datum in 1950 moet er — als men vast
houdt aan de toezegging van de toenmalige Minister van Sociale 
Zaken — een nieuwe regeling zijn. Wil deze regeling de gehele parle
mentaire weg bewandelen, dan zal toch dezer dagen iets moeten 
blijken omtrent de richting, waarin een en ander zich zal ontwikkelen. 
Het zou toch wel vruchtbaarder zijn, wanneer bij het uitstippelen van 
de politiek in zake de bedrijfspensioenfondsen duidelijk ons voor ogen 
zou staan, welke kant deze regeling uitgaat Ik geloof dus, dat, hoe
zeer ik erken, dat een wettelijke regeling der bedrijfspensioenfondsen 
noodzakelijk is, een kort respijt tot het ogenblik, waarop men dan 
meer omtrent deze dingen kan weten, geen kwaad zou kunnen. Wan
neer men bedenkt, dat de pensioenfondsen als in het grafische bedrijf 
en andere reeds jarenlang werken zonder wettelijke regeling, dan ge
loof ik, dat wel een paar maanden met deze zaak had kunnen worden 
gewacht. 

Intussen wil ik toestemmen, dat dit alles geen overwegend bezwaar 
behoeft te zijn, omdat deze wet geen pensioenfondsen instelt, maar 
alleen, indien zij er zijn of komen, aan die pensioenfondsen een wette
lijke grondslag geeft. Ik veronderstel, dat het bedrijfsleven, zo vlak 
in het gezicht van een nieuwe regeling, op dit punt er behoefte aan 
zal hebben die nieuwe regeling eerst te kennen, wat met een paar 
maanden in mijn beschouwingen het geval kan zijn, om dan de nieuwe 
toestand na de expiratie van de Noodwet Ouderdomsvoorziening de 
pensioenfondsen, als zij er nog niet zijn, in ogenschouw te nemen. Ik 
kan mij moeilijk voorstellen, dat men, niet wetende, wat men behoort 
te weten, tot de stichting van een bedrijfspensioenfonds zal overgaan. 

Ik wil in de eerste plaats opmerken, dat ik niet geheel gerust ben 
omtrent de positie van de ondernemingspensioenfondsen. In hetgeen 
de Minister in dit opzicht op blz. 3 van de Memorie van Antwoord 
antwoordt, worden mijns inziens enigszins verward — ik bedoel dit 
natuurlijk vriendelijk — de bedrijfspensioenfondsen en de onder
nemingspensioenfondsen. De Minister zegt daar: 

JDe gedachte van te verplichten tot deelnemen in een bedrijfs
pensioenfonds is afkomstig uit het bedrijfsleven. En wanneer 
conform artikel 3 van het ontwerp een verzoek om het deel
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nemen in het fonds verplicht te stellen door het bestuur van een 
fonds gedaan wordt, dan is dat ook weer een verzoek, dat van 
het bedrijfsleven komt; want de vertegenwoordigers van werk
gevers en werknemers in een fondsbestuur zijn de enige of 
althans de talrijkste en daardoor de invloedrijkste leden van het 
bestuur. Wanneer er dan sprake moet zijn van beschermende 
bepalingen t.a.v. voorzieningen, die, zoals „De Tijd" schrijft, 
door de meeste bedrijfsgenoten reeds werden getroffen — het 
blad doelt hier klaarblijkelijk op de ondernemingsfondsen — 
dan valt toch moeilijk aan te nemen, dat het georganiseerde 
bedrijf, dat een bedrijfsfonds creëerde, met de belangen van „de 
meeste bedrijfsgenoten'' geen rekening zou houden." 

Ik geloof, dat hier de bedrijfspensioenfondsen en de ondernemings
pensioenfondsen door elkaar worden gehaald. Er is naar mijn mening 
geen enkele reden voor de vrees, dat bedrijfspensioenfondsen, als in 
het grafische bedrijf, door welke bepaling of maatregel ook in 
moeilijkheden zouden geraken. Er is echter deze situatie, in afwijking 
van de voorstelling van de Minister, nl. dat men in bedrijfstakken, 
waar nog helemaal geen bedrijfspensioenregeling is, reeds een onder
nemingspensioenfonds heeft opgericht. De leiders in deze bedrijfstak 
kunnen op een bepaalde dag tot de slotsom komen, dat zij een 
bedrijfspensioenfonds voor de bedrijfstak hebben en dan is er geen 
enkele waarborg, dat deze hier en daar voorkomende pensioen
fondsen ongestoord door kunnen werken. De Minister heeft handig 
gebruik gemaakt van de overdrijving in het artikel in „De Tijd". 
— Ik neem het de Minister niet kwalijk, dat hij handig is, dat mag 
hij wezen —. In dit artikel wordt gesproken van de meerderheid der 
bedrijfsgenoten. Als dat zo zou zijn, zou men niets hebben te duchten. 
Zo is echter de toestand niet. Neem eens de handels en kantoor
bedienden. Tal van grote kantoren hebben een behoorlijke pensioen
regeling. Welke waarboren biedt dit wetsontwerp, wanneer represen
tanten van het georganiseerde bedrijfsleven, die dikwijls weer anderen 
zijn, zich daar niets van aantrekken en, zoals de Minister zegt, in
hakken op dit ondernemingspensioenfonds? 

De heer Joekes, Minister van Sociale Zaken: U hebt mij mijn 
verwarring nog niet duidelijk kunnen maken! 

De heer C. van den Heuvel: Mijn bezwaar is dus, dat de bestuur
ders van een bepaalde bedrijfstak op zekere dag tot een bedrijfspen
sioenfonds kunnen komen, zonder rekening te houden met h;t in die 
bedrijfstak reeds bestaande goed werkende onderneming',;^!isioen-
fonds. De Minister schudt ontkennend het hoofd. In het wetsontwerp 
is daartegen echter geen enkele waarborg. Wanneer er altijd zo*n 
verstandige Minister blijft, als deze Minister van Sociale Zaken, be
staat daarvoor natuurlijk geen gevaar, maar geen ambt is zo ver
gankelijk als dat van Minister. Naar mijn mening is het de taak van 
de Volksvertegenwoordiging er voor te zorgen, dat deze rechten in 
de wet worden verankerd. 

Want waar gaat het om? Het gaat om de meest sociale ondernemin
gen, die reeds lang vóórdat er een wettelijke regeling was een pen
sioenfonds voor de in het bedrijf werkzaam zijnde personen hebben 
gesticht. Deze moeten tot elke prijs gesauveerd worden. Misschien 
dat er bij de behandeling van enkele amendementen op kan worden 
teruggekomen, maar mijn bezwaar is, dat er in het wetsontwerp geen 
spoor van te vinden is. De Minister kan alleen maar menen, dat 
zulks niet zal gebeuren, maar er is te dezer zake niets wettelijk be
paald. 

Mijn volgend bezwaar tegen dit wetsontwerp betreft de mogelijk
heid, welke dit ontwerp geeft om zelfstandigen te verplichten aan een 
bepaalde ouderdomsvoorziening mede te werken. Ik zie hier geen 
enkele rechtsgrond, ook niet, wanneer de bedrijfsgemeenschap of wat 
men daarvoor houdt zulk een regeling begeert. Ook een bedrijfs
orgaan mag niet alles regelen, wat zijn leden betreft. Ook aan de taak 
van een bedrijfsorgaan behoren grenzen te worden gesteld. Ik ver
werp niet alleen een almachtige Staat, maar ook een almachtig be
drijfsorgaan. Ik ben niet in staat thans precies aan te geven de grens 
tot waar een bedrijfsorgaan regelend mag optreden, maar wel weet 
ik zeker, dat die grens overschreden wordt, wanneer men een van 
de meest private aangelegenheden voor de zelfstandige, nl. de manier, 
waarop hij voor zijn oude dag zorgt, hem gaat ontnemen. Dit is een 
recht, dat bij het zelfstandig zijn behoort. Hij kiest die rol van zelf
standige. Wanneer hij een verzorgde positie wil hebben, moet hij een 
ambtelijke werkkring kiezen of in het algemeen in loondienst gaan. 
maar hij wenst dit niet, hij wenst de positie van zelfstandige. Daar 

hoort bij, dat men hem moet laten bepalen de wijze, waarop hij voor 
de oude dag wil zorgen. Men vergeet bij het in één adem noemen van 
arbeiders-verzekerden en verzekering van zelfstandigen, dat hetgeen, 
waar de premie uit komen, een totaal ander karakter heeft bij de 
zelfstandige dan bij de loontrekkende. Bij de loontrekkenden kan men 
zeggen, dat het loon is en evengoed als het loon opgebracht kan 
worden, zo er een gedeelte wordt gereserveerd. De aanstelling van een 
beambte of een arbeider houdt in, dat men een zeker loonbedrag be
schikbaar stelt. Bij de ondernemer moet de reserve echter uit de 
winst komen, uit hetgeen hij overhoudt en deze bedragen zijn dikwijls 
niet aanwezig. Ik acht dit dus in de eerste plaats principieel verkeerd, 
maar daarvan wil ik thans niet heel veel zeggen. Ik wil echter wijzen 
op de practische gevolgen en de practische omstandigheden, die dit 
alles medebrengt. Deze wet — en daarom mag het voorbeeld wor
den genoemd — zou er niet zijn geweest, wanneer er niet geweest was 
de aangelegenheid met het landbouwbedrijfspensioenfonds. 

Daarom draait alles. Wanneer men bekend is met de toestanden op 
het plattteland, dan weet men dat daar honderden, duizenden en tien
duizenden kleine boeren zijn, die nimmer het bedrag bij elkaar ge
zien hebben, dat aan premie per jaar nodig zou zijn. Ik laat au de 
controverse tussen de Stichting voor de Landbouw en de Minister 
over de grootte van het bedrag ter zijde. Ik meen, dat, wanneer men 
een behoorlijk pensioenfonds wil opbouwen, f 150 per jaar aan 
premie moet worden opgebracht. Wij hebben — in de Duitse tijd is 
het opgelegd — de verplichte verzekering voor inwonende kinderen, 
voor ongevallen en voor ziekte gekregen. De uitvoering van deze 
maatregel is op alle wijzen mislukt, zodat te recht de uit Londen 
komende Regering deze maatregel onmiddellijk heeft ingetrokken, 
toen zij voet aan wal zette. Nu zegt men, dat het door de impopulari
teit komt, zijnde een maatregel van de Duitsers. Dat is onjuist, omdat 
er door de Duitsers honderden maatregelen zijn genomen, die alle 
uitgevoerd zijn. Het komt, omdat een voorschrift van deze aard niet 
steunt en niet wortelt in de rechtsovertuiging van de mensen, met 
name op het platteland. De boeren staan op het standpunt, dat zij 
voor hen en hun gezin zelf moeten zorgen en dat zij voor God ver
antwoordelijk zijn voor hun gezin en voor hun oude dag te zorgen. 
Noch aan de Overheid, noch aan een bedrijfsorgaan komt het recht 
toe aan deze kleine boeren voor te schrijven op welke wijze dit zal 
gebeuren. 

Bovendien komen hier nog ernstige economische bezwaren bij. Om 
welke mensen gaat het hier? Het gaat hier om mensen op bedrijven 
met een zeer beperkt inkomen en uit dat inkomen zal nu door deze 
mensen f150 per jaar moeten worden afgezonderd. Het gevolg zal 
hiervan zijn, dat in bijna alle gevallen deze mensen de nodige gelden 
voor hun bedrijfsvoering zullen gaan ontbreken. Indien nu een zelf
standige, in dit geval een landbouwer, van oordeel is, dat hij de I 50 
gulden per jaar, die hij voor dit doel zal moeten overhouden uit de 
inkomsten van zijn bedrijfje, beter zal kunnen aanwenden voor ver
betering van zijn bedrijf en daardoor meer in staat zal zijn voor een 
betere voorziening van zijn oude dag te zorgen, dan is dit een aan
gelegenheid, ten opzichte waarvan niemand het recht heeft daaraan 
te tornen. Ik ontken dan ook, dat de Overheid, noch een bedrijfs
orgaan het recht heeft om deze zelfstandigen verplicht in de onder
werpelijkc regeling te betrekken. Nu hoor ik hier vragen of de Over
heid wel het recht heeft maatregelen te nemen, ten gevolge waarvan 
de positie van de kleine boeren wordt verbeterd. Mijnheer de Voor
zitter! Het is mij nu eenmaal niet mogelijk op alle vragen, die er in 
de wereld zijn, te antwoorden. Ik zeg niets anders dan dat men de 
zelfstandigen zelf moet laten bepalen op welke wijze zij voor hun 
oude dag willen zorgen. 

Mijn vijfde bezwaar is de koppeling van het pensioen der zelf
standigen aan dat van de arbeiders. Ook dat is onjuist. Het gaat hier 
over twee zeer onderscheiden groepen. De arbeiders hebben met dit 
zelfstandigenpensioen niets te maken. Het is mij dan ook bekend, 
dat verschillende arbeidcrslciders deze koppeling betreuren, alleen 
reeds om het feit, dat wel vaststaat, dat, indien deze aangelegenheden in 
dit wetsontwerp niet waren gekoppeld, dit reeds lang in het Staatsblad 
zou hebben gestaan. Juist dat bezwaar in verband met het zelfstan
digenpensioen heeft deze zaak zo lang doen duren. Wij hebben hier 
te doen met een op niets berustende fictie van de vroegere Minister 
van Sociale Zaken. Die fictie toch was, dat, wanneer in de landbouw
loncn de pensioenbijdragen voor de arbeiders verdisconteerd werden 
—- en men reserveerde daarom in het Landbouw-Egalisatiefonds 
een bepaalde verhoging van het loon voor de pensioenen —•, dan 
zouden de zelfstandigen via hun product daarvan ook profijt kunnen 
irekken en dan is het niet zei er, dat zij deze gelden zullen besteden 
voor een pensioenverzekei ing. 
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785. Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 

(C. van den Heuvel) 
Mijnheer de Voorzitter! Er is nauwelijks groter hoon denkbaar, 

inzonderheid voor de groep van kleine boeren. De Staat, die in 
zuinig en doeltreffend beheer elke dag les kon gaan halen bij deze 
kleine boeren, deze Staat maakt zich bezorgd over een teveel aan 
koopkracht, dat er bij deze groep mensen aanwezig zou zijn. Dit 
gaat m.i. toch wel alle perken te buiten. Dit is té grievender en té 
krenkender, omdat uitgebreide onderzoekingen mij hebben doen zien, 
dat uit deze kringen zo goed als nooit iemand op de hulp van burger
lijke of kerkelijke liefdadigheid is aangewezen. Al is het misschien 
niet altijd op een ideale manier, toch kan worden vastgesteld, dat 
deze mensen zich altijd op de een of andere wijze zelf redden, en die 
mensen wil men nu gaan verplichten om gedurende zoveel jaren 
premie te gaan betalen. Althans in agrarische kringen hebben zelf
standigen steeds verstaan, dat men zelf voor zijn oude dag noet 
zorgen. De ironie van het geval wil, dat voor een deel over dezelfde 
tijd als waarin Minister Drees zich bezorgd maakte over de over
tollige koopkracht de Staat 85 millioen gulden voor een deel dezer 
kleine boeren moest voteren. Naar mijn mening is het nodig, en ik 
zou de Minister die goede raad willen geven, dat alsnog uit dit wets
ontwerp alle bepalingen worden gelicht, die betrekking hebben op de 
zelfstandigen. 

Een volgend bezwaar betreft het standpunt van de Minister — in 
dit opzicht sluit ik mij bij de heer de Kort aan —, dat geen onder
zoekingen nodig zijn in zake de meerderheid; de Minister acht zulke 
onderzoekingen niet nodig (Memorie van Antwoord bladz. 2), omdat 
de meerderheid in het bedrijfsleven de verplichte toetreding wenst, 
hetgeen dan zou blijken uit het standpunt van de organisatie. Mis
schien zou ik tien jaren geleden deze mening van de Minister hebben 
onderschreven, maar thans heb ik tegen dat standpunt overwegend 
bezwaar. Er is geen enkele waarborg, dat een door een aantal be
stuurders ingenomen standpunt metterdaad is het standpunt van de 
meerderheid van de leden. Ik moet hier voorbeelden geven, omdat 
deze gehele wet draait om de landbouwbedrijfspensioenfondsen uit 
de agrarische kring. Blijkens de officiële verslagen van de Friese 
Landbouw Maatschappij, het Drents Landbouw Genootschap, de 
Overijsselse Landbouw Maatschappij en de Gelders-Overijsselse 
Landbouw Maatschappij hebben de leden van deze organisaties zich 
met grote meerderheid uitgesproken tegen de verplichte pensioen
verzekering voor de zelfstandigen. Ondanks dit hebben nu alle ver
tegenwoordigers, behalve die van de Friese Maatschappij voor Land
bouw, in het Landbouwcomité zich voor verplichte verzekering van 
de zelfstandigen verklaard. Hetzelfde geldt voor de Rooms-Katho
lieke organisaties. Deze zaak leeft niet in de belangstelling van de 
betrokkenen. Er zouden nog veel minder voorstanders zijn, indien 
men de stand van zaken juist mededeelde en geen verkeerde voor
lichting gaf op dit punt, althans de waarheid op dit punt niet ver
zwijgt. Wanneer in een vergadering van boeren gezegd wordt: er 
is al zoveel gedaan voor de arbeiders, moet er nu ook niet iets gedaan 
worden voor de zelfstandigen, dan zeggen zij allen zonder onder
scheid: ja, voor hen moet ook iets gedaan worden. En wanneer men 
dan vraagt wat gedaan moet worden, b.v. een verzekering, die men 
zelf betaalt, dan zeggen die mensen: daarvoor hebben wij de Overheid 
niet nodig; dat kunnen wij zelf op alle mogelijke manieren doen. Op 
deze wijze worden vele onjuiste denkbeelden gewekt, maar bovenal 
— de Minister maakt zich daaraan ook schuldig in de Memorie van 
Antwoord — wordt de voorstelling gewekt, dat in de prijzen van de 
producten deze verhoogde uitgave berekend zal worden. Is de Minis
ter dan geheel een vreemdeling in het agrarisch Jeruzalem van deze 
dagen'? Het is mogelijk, dat in 1947 nog enig geloof hier en daar aan 
een zodanige verwachting gewekt kon worden, nu kan dit echter 
bijna in het geheel niet meer. Voor vele producten bestaan er geen 
garantieprijzen meer en voor zover er garantieprijzen zijn, b.v. voor 
de melk, zijn daarin geen verzekeringskosten opgenomen. Bereke
ningen van het Landbouw Economisch Instituut (L.E.I.) hebben uit
gewezen, dat er een melkprijs gegarandeerd moet zijn van 18,3-cent, 
terwijl de prijs nu 17,5 cent bedraagt. Voor verschillende akkerbouw
producten, zoals producten van tuinbouw, boomkwekerij, sierteelt, 
bestaan geen garantieprijzen. Hoe kan de Minister nu zeggen, dat 
bij de berekening van de prijzen met deze kosten rekening gehouden 
zou zijn? Voor zover dit standpunt in 1947 gelden kon. geldt het 
zeker vandaag, bij de behandeling van dit wetsontwerp, niet meer. 
De voorstanders in agrarische kring van dit wetsontwerp zijn voor
namelijk de mensen van 60 jaren en ouder, die op korte termijn 
zonder premiebetaling aan een pensioen komen. Het is te begrijpen, 
dat dezen er vóór zijn, maar overigens leeft deze zaak niet in de 
kring van de landbouwendc bevolking. 

En volgend bezwaar gaat tegen de bij Nota van Wijziging voor
gestelde bevoegdheid om bij erkenning andere voorwaarden te 

stellen. Deze bepaling is getreden in de plaats van. althans ver
moedelijk, de aanvankelijk voorgestelde mogelijkheid van ambts
halve instellen van bedrijfspensioenfondsen. 

Dit is stellig een verbetering, maar wat er voor in de plaats is ge
komen, is naar mijn mening nog gevaarlijker. Het geval laat zich 
denken — de heer Stapelkamp heeft daarop reeds gewezen, zodat ik 
daarop niet in den brede behoef in te gaan —, dat het in een bedrijfs
tak gewenst geacht wordt een pensioen voor arbeiders in het leven 
te roepen, dat de Minister meent, dat het ook voor de zelfstandigen 
moet, en dat daardoor de totstandkoming van dat pensioen voor de 
arbeiders ook achterwege blijft. Dat gevaar is heel groot. 

Vooits meen ik, dat in het wetsontwerp ontbreekt een afdoende 
maatregel om hen, die reeds een verzekering hebben, vrij te stellen. 
Nu is er ten aanzien van dit punt een amendement ingediend en bij 
de behandeling daarvan zal gelegenheid zijn, hierop nader terug te 
komen. Ik sympathiseer met de gedachte van dat amendement, maar 
ik wil er op wijzen, dat dit o zo weinig betekent. Ik overweeg dan 
ook, op dat goede amendement een beter sub-amendement in te 
dienen, waardoor het beter aan zijn doel zal beantwoorden. Immers, 
zoals het nu is, is er geen enkele reden voor. Wanneer men de in
werkingtreding van de wet als datum neemt, kan het betekenis hebben. 
Wanneer er een aanvraag is tot erkenning van een bedrijfspensioen
fonds, kan men er niet meer af, maar dit betekent voor brede be
drijfsgroepen, bij welke er nog geen sprake is van bedrijfsgroepen, dat 
met de datum van inwerkingtreding van de wet de ontwikkeling ge
heel afgesloten is, omdat elke pensioenpoging, die men op touw wil 
zetten, boven het hoofd hangt, dat de verzekering geannuleerd zal 
moeten worden of dat men zich tweemaal moet verzekeren. Ik hoop 
daarom, dat de Minister welwillend zal staan tegenover het denkbeeld 
om op dit punt enige verbetering aan te brengen, opdat de ontwikke
ling op dit terrein van de vrijwillige verzekering, die zeer belangrijk is 
— en uit een oogpunt van sparen zeer belangrijk —, niet onmogelijk 
wordt gemaakt. Als men staat op het standpunt, waarvan dit wets
ontwerp uitgaat, kan ik mij voorstellen, dat men de ontwikkeling op 
een bepaalde dag wil afsluiten, maar dan dient dit toch niet te ge
schieden voor bedrijfstakken, waarbij op het ogenblik nog geen sprake 
is van bedrijfspensioenfondsen. 

Ten slotte een enkel woord over Je kwestie van de reservering. Het 
antwoord, dat de Minister op de daaromtrent gestelde vraag in het 
Voorlopig Verslag heeft gegeven, is weer niet bijzonder duidelijk. Op 
dit punt kan ik het tot op zekere hoogte eens zijn met de heer Em
mens. Door de Commissie van Rapporteur: is op voldoend duidelijke 
wijze tan de Minister gevraagd: „Hoe zit dit precies? Alle publicaties 
van de Stichting voor de Landbouw gaan er van uit, dat voor alle 
verzekerden —- en daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen werk
nemers en zelfstandigen — zou worden gereserveerd. In de Memorie 
van Antwoord op hoofdstuk 1 is gezegd, dat dit alleen zou geschieden 
voor de werknemers. Geef nu eens antwoord op de vraag, hoe dit 
precies zit." 

De Minister antwoordt nu in de Nota naar aanleiding van hel 
Verslag: 

..Zoals in de Memorie van Antwoord bij hoofdstuk I der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949 (blz. 9) is medegedeeld, heeft 
de Regering met betrekking tot het Bedrijfspensioenfonds voor 
de Landbouw toegezegd, dat ten laste van het Landbouw-Egali
satiefonds een bedrag zou worden gereserveerd, gelijk aan de ge
zamenlijke in verband met de verzekering van werknemers te be
talen premies, die — indien het fonds reeds op 1 Mei 1947 in 
werking had kunnen treden — tot het moment, waarop het fonds 
in feite zijn werkzaamheden zal aanvangen, zouden zijn opge
bracht." 

Waarom zegt de Minister niet rondweg: er wordt niet voor de 
zelfstandige gereserveerd? Hier staat, dat het niet zal gebeuren. Waar
om nu zo'n lange redenering er om heen en niet precies gezegd, 
waarop het staat? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte nog het volgende. De Minister 
zal bemerkt hebben, dat ik geen voorstander ben van het opnemen 
van zelfstandigen in de verplichte verzekering, maar wanneer het 
er toe komen moet, meen ik, dat de toezegging, door Minister Drees 
indertijd gedaan, alleen dan geëffectueerd kan worden, als niet 
slechts voor de werknemers, maar ook voor de zelfstandigen wordt 
gereserveerd. Door geen publicatie op dit gebied is ooit enig onder
scheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandigen. Ik ben het dus 
eens met het adres van de Stichting voor de Landbouw, dat daarop 
wijst. 
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785. Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 

Mevrouw Fortanier—De Wit: Mijnheer de Voorzitter! Een uit
voerig Voorlopig Verslag getuigt va.i de grote belangstelling van de 
Kamer voor de materie, die wij hedenmiddag te behandelen hebben. 

De aandacht van de leden heelt zich niet beperkt tot het huidige 
ontwerp van wet, doch voor velen is dit ontwerp aanleiding geweest 
in het Voorlopig Verslag vragen te stellen, die verband houden met 
de toekomst. 

De toekomst dan, Mijnheer de Voorzitter, op sociaal en sociaal
economisch gebied. 

Verwonderlijk is dit dunkt mij niet, als wij in aanmerking nemen, 
dat binnen afzienbare tijd de algehele herziening van de sociale ver
zekering aan deze Kamer voorgelegd zal worden, waarbij een defini
tieve voorziening van de ouderdomsverzekering haar beslag zal krij
gen. Vóórdien zal waarschijnlijk reeds de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie hier aan een bespreking worden onderworpen. 

Waar ongetwijfeld het huidige ontwerp affiniteiten heeft tot beide 
materies, is het begrijpelijk.dat de Kamer door middel van vele vragen 
piobe~rt zich een inzicht te verschaffen ten aanzien van de plaats 
van de bedrijfspensioenfondsen te midden van de grote veranderingen, 
die op til zijn. 

De geachte bewindsman heeft, het zij hier met waardering gecon
stateerd, zich veel moeite gegeven uitvoerig op dit alles in te gaan. 

Het resultaat van deze schriftelijke gedachtenwisseling tussen Minis
ter en Kamer is een tot driemaal toe gewijzigd ontwerp van wet, dat 
naar ons inzien op onderscheidene punten belangrijke verbeteringen 
heeft gebracht. 

Mijnheer de Voorzitter! Niettemin is het wetsontwerp, dat ons 
thans bezighoudt, door mijn fractie niet met onvermengde gevoelens 
ontvangen. 

Met waardering, omdat het beoogt een stuk sociale verzekering 
aan organen van het bedrijfsleven ter uitvoering te laten, om aldus 
per bedrijfstak de constructieve samenwerking lussen werkgevers en 
werknemers te bevorderen. Eveneens hebben wij er oog voor, dat 
door dit wetsontwerp indirect voorzien wordt in een leemte in ons 
vakverenigingsrecht, welke, Mijnheer de Voorzitter, door het lid van 
deze Kamer, dr. Kortenhorst, in 1932 als een „rechtsnood" werd 
gesignaleerd. En ten slotte aanvaarden wij, dat, indien door een aan
zienlijke meerderheid der bedrijfsbeoefenaars bepaalde voorzieningen 
ten aanzien van de oude dag wenselijk worden geacht en tot uit
voering gebracht, deze op overeenkomstige wijze als andere bepalingen 
omtrent arbeidsvoorwaarden ook aan een kleine groep van afzijdigen 
kan worden opgelegd. Wij erkennen, dat het niet aangaat, dat een 
kleine groep van ondernemers, door zich te onttrekken aan arbeids
voorwaarden, welke door de overgrote meerderheid der bedrijfs
genoten redelijk worden geacht, het handhaven daarvan kan onder
mijnen. Anderzijds achten wij het dan echter wel noodzakelijk, dat 
ondubbelzinnig vaststaat, dat een overwegend grote meerderheid 
deze arbeidsvoorwaarden, in dit geval de pensioenregeling, wenst. 
Op dit punt nu achten wij de redactie van artikel 3 minder aan
trekkelijk dan een in de geest van die van artikel I van de wet 
van 1937. De geachte afgevaardigde de heer Stapelkamp heeft daarop 
reeds gewezen en ik veroorloof mij daarop straks terug te komen. 

Indien dit wetsontwerp ons was aangeboden als een vertraagd 
hoofdstuk van de wet van 1937, met het vooruitzicht om de enkele 
bedrijfspensioenfondsen, die uit organisatorische verhoudingen ge
boren zijn, na een goede staat van dienst een sterker fundament te 
geven en verplicht te stellen ook voor een minimale fractie van af
zijdigen, dan zouden wij niet zoveel bedenkingen te berde behoeven 
te brengen als nu het geval is. Vooral nu het door de Nota's van 
Wijziging ontdaan is van enige aanvankelijk voor ons onaanvaard
bare bepalingen, zoals de ambtshalve verbindendverklaring en de 
ministeriële vertegenwoordigers in de besturen. 

Maar, zoals in de Memorie van Toelichting uitdrukkelijk wordt 
gezegd, ligt de zaak anders. Zodra dit wetsontwerp het Staatsblad 
zal hebben bereikt, is de oprichting te verwachten van verscheidene 
van meet af verplicht verklaarde pensioenfondsen voor bedrijfstakken, 
waar zulke fondsen tot dusverre niet tot ontwikkeling zijn gekomen. 

Reeds eerder heeft het College van Rijksbemiddelaars, op grond 
van bevoegdheden, ontleend aan het B.B.A.. voor belangrijke be
drijfstakken, als de metaalindustrie, het havenbedrijf, de textiel, bij 
de regeling der arbeidsvoorwaarden bedrijfspensioenfondsen doei 
ontstaan. Zo het college daarbij al niet het raam van het B.B.A. 
heeft overschreden, heeft het daarbij toch een punt van beleid ter 
hand genomen, waarvan het de vraag is ot het zich daar niet beter 
buiten had kunnen houden. 

In verband hiermee moge ik de Minister de vraag stellen of de 
aldus opgerichte fondsen nu ook onder deze wet zullen komen. Hel 
is zeer wel mogelijk, dat zij zelf daaraan geen behoefte gevoelen 

en liever in de grotere vrijheid van hun huidige situatie zullen 
blijven dan verbindendverklaring volgens de nieuwe wet te vragen 
met het daaraan verbonden grondige toezicht. Mijn vraag zou ik 
nog liever aldus willen formuleren: zijn de aldus opgerichte fondsen 
verplicht een verzoek, als bedoeld in artikel 3, tot de Minister te 
richten? 

Na aanvaarding van dit ontwerp staat voor de landbouw een 
bedrijfspensioenfonds gereed om in werking te treden; het bouw
bedrijf zal niet achter willen blijven, andere bedrijfstakken zullen 
volgen en het is zeer waarschijnlijk, dat weldra het gehele bedrijfs
leven bestreken zal zijn door verplicht gestelde bedrijfsfondsen. 

Op zich zelf hebben wij daartegen geen enkel bezwaar. Integendeel, 
wij zijn de bedrijfspensioenfondsen, zoals gezegd, welgezind. Wij zien 
de gelden, bijeengebracht voor de ouden van dagen, liever in do 
handen van het bedrijfsleven dan in die van de Overheidsfondsen: 
liever over een aantal instellingen verdeeld dan gecentraliseerd. Wij 
zouden ons dan ook zeer wel met deze gang van zaken kunnen ver
enigen, indien maar zekerheid bestond, dat een dergelijke ontwik
keling past in het systeem van de komende regeling der oudedags
verzorging. Hierover nu bestaat geen enkele zekerheid, integendeel. 

Het is nu al meer dan drie jaar geleden, dat Minister Drees een 
Commissie van Drie benoemde om met bekwame spoed een oude
dagsverzekering voor het gehele volk te ontwerpen. Deze taak is 
later overgegaan op de z.g. Gemengde Commissie-Van Rhijn, waar
van wij het rapport kennen, dat nu in de wetsontwerpen wordt uit
gewerkt. 

Intussen is de noodwet gekomen, die meer en meer een grote 
belemmering blijkt te zijn voor een oudedagsverzorging uit eigen 
initiatief. De eigen inkomsten immers, en met name door eigen 
voorzorg opgebouwde pensioenen, worden op de uitkeringen krach
tens de noodwet in mindering gebracht. Deze noodwet zal worden 
vervangen door een definitieve algemeen verplichte verzekering, maar 
hoe is nog niet te zien. Vele vragen rijzen hier. 

In hoeverre zullen zich nu deze nieuwe bedrijfspensioenfondsen 
verdragen met de verzekering, die op grond van het Rapport der 
Gemengde Commissie-Van Rhijn kan worden verwacht? Ik herinner 
er nu alleen maar aan, dat deze commissie zich de uitvoering van 
de oudedagsverzorging denkt opgedragen aan bedrijfsorganen, maar 
samenwerkend in één Centraal Administratie Kantoor. Is dit nog 
te verwezenlijken, wanneer, zoals staat te gebeuren, thans ieder 
bedrijfsfonds zijn eigen gebouw gaat opzetten? Dit is een bijkomstige, 
praktische, technisch-administratieve vraag, doch veel voornamer is 
de principiële vraag: hoe denkt de Minister zich de voorzieningen 
van het verbindend verklaarde fonds ten opzichte van die van de 
komende algemene wettelijke verzekering? Is het de bedoeling, dat 
beide naast elkaar, dus cumulatief zullen bestaan? Indien dit de 
bedoeling zou zijn, zou dit dus willen zeggen, dat het bedrijf twee 
premies zal hebben te betalen. Zal het die ooit kunnen opbrengen, 
zullen de prijzen die kunnen dragen? 

Of zullen de bedrijfstakken, op grond van de uit eigen initiatief 
en met behulp van de verbindendverklaring tot stand gebrachte 
regeling, vrijstelling van de algemene bodemverzekering kunnen ver
krijgen? Indien dit in de bedoeling zou liggen, dan ware het toch 
wel gewenst, reeds aanstonds normen vast te stellen, waaraan zij 
daartoe hebben te voldoen. 

Gesteld, dat inderdaad een dergelijke vrijstelling in de bedoeling 
ligt, bestaat dan, en dat is mijn derde vraag, niet het gevaar, dat de 
bedrijfspensioenfondsen, die thans de last van de back-service der 
ouderen op zich nemen, straks op grond van de getroffen voor
ziening zich een eventuele bijdrage uit 's Rijks kas voor de over
gangsregeling zien onthouden, in dezelfde geest als thans bij de 
noodwet gebeurt? 

De Minister moge bedenken, dat de Regering door een bedrijfs
pensioenfonds verplicht te verklaren, een verantwoordelijkheid op 
zich neemt om niet later, door andere maatregelen, het voortbestaan 
van een dergelijk fonds onmogelijk te maken. Door het bevorderen 
van deze fondsen bindt de Minister zich ontegenzeglijk de handen 
en wordt een definitieve oplossing van het toch al netelige vraagstuk 
der oudedagsverzorging ongetwijfeld zeer sterk beïnvloed. 

Zeer te recht merkt dan ook een deskundige als ir. Smit, de direc
teur van het Pensioenfonds voor de Grafische Vakken, in een artikel 
o ..Economisch-Statistische Berichten" van 30 Juni jl. op, dat 

„bij het overwegen van de vraag of op de grondslag van deze 
wet tot het oprichten van bedrijfspensioenfondsen zal worden 
overgegaaii het bedrijfsleven zich geslingerd zal voelen tussen de 
vrees, dat latere algemene voorzieningen die van de bedrijfstak 
onhoudbaar of illusoir zullen maken en de dringende behoefte 
aan een behoorlijke oudedagsverzorging der bedrijfsgenoten." 
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785. Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 

(Fortanicr—de Wit) 
Mijnheer de Voorzitter! Bïijkens de Memorie van Antwoord ziet de 

Minister voor de bedrijfspensioenfondsen een belangrijke rol weg
gelegd bij de definitieve wettelijke regeling der ouderdomsvoorzie
ning. Voor de ontwikkeling van de bedrijfspensioenfondsen is het van 
principieel belang spoedig te weten welke deze rol zal zijn. Een even
tuele aanneming van dit ontwerp vestigt daarom wel zeer sterk de 
nadruk op de noodzaak van een zeer spoedige regeling van de defi
nitieve oudedagsvoorziening. Ik moge de Minister dan ook met aan
drang vragen mededeling aan de Kamer te doen, wanneer hij zich 
voorstelt met voorstellen te dien aanzien te komen. 

Na deze uiteenzetting zal het de geachte bewindsman duidelijk zijn, 
dat het mij heeft verwonderd, dat de Minister op een desbetreffende 
vraag in het Voorlopig Verslag meende te moeten antwoorden, dat 
de thans ontworpen regeling zó ver afstaat van een algemene ouder
domsvoorziening, dat de geopperde bezwaren, naar zijn oordeel, geen 
gewicht in de schaal leggen. 

Is dat echter nu wel zo? Staat deze regeling inderdaad zó ver af 
van een algemene ouderdomsvoorziening als de Minister meent? 

Als wij zien, dat het alleen in de landbouw gaat over een half 
millioen deelnemers en bij andere bedrijfstakken evenzeer over be
langrijke aantallen, is het duidelijk, dat, wanneer nagenoeg alle be
drijfstakken pensioenfondsen zouden gaan stichten en verplicht
stelling van toetreding zouden verzoeken, voor werknemers en zelf
standigen, het overgrote deel van ons volk door middel van deze wet 
verplicht kan worden voor zijn oude dag te zorgen. 

In dit verband moge ik de aandacht vestigen op het belangrijke 
artikel van mr. dr. J. van Bruggen in het „Sociaal Maandblad"' van 
3 Januari jl., waarin deze deskundige o.a. de opmerking maakt, dat 
„het onmogelijk is de ogen te sluiten voor de werkelijkheid, dat de 
bedrijfspensioenfondsen in het gehele kader der sociale regelingen 
op verzekeringsgebied een plaats moeten vinden". 

De schrijver wijst er zeer te recht op, dat, behalve het verband 
met de toekomstige wettelijke regeling van de ouderdomsvoorziening, 
het vraagstuk van de bedrijfspensioenfondsen samenhangt met de 
economische vraag „naar het totale premiepeil, dat toelaatbaar is, 
wanneer men de lasten, welke de sociale verzekering zal opleggen 
en die, welke de voorzieningen voor de bedrijfspensioenfondsen 
vorderen, te zamen beschouwt. Hier komt op het vraagstuk der loon
en prijzenpolitiek, dat allereerst in Bcnelux-verband, en nog verder 
gaand in internationaal verband, moet worden gevoerd". 

Ook in dit verband acht ik de toezegging van de Minister, bij de 
mondelinge behandeling van de begroting van Sociale Zaken ge
geven, dat de Kamer, wat deze materie betreft, een schriftelijke Nota 
te gemoet kan zien, belangrijk. 

Hoe denkt de Minister zich voorts de organisatie van de bedrijfs
pensioenfondsen in het kader van de toekomstige publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie? Naar mijn mening is het logisch, dat deze en 
andere vragen in de vaktijdschriften steeds meer te berde worden 
gebracht in verband met het wetsontwerp, dat wij vanmiddag be
handelen. Daarom verwondert het mij, dat de Minister in de Memorie 
van Antwoord, onderaan blz. 5, als zijn zienswijze mededeelt, dat 
verschillende leden aan het voor ons liggend ontwerp een ruimere 
betekenis toekennen dan het heeft. Met name herhaalt de geachte 
bewindsman daar, dat het hier slechts gaat om een soortgelijke 
regeling voor pensioenvoorzieningen als de wet op het algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve 
arbeidsovereenkomsten behelst voor het gebied van de arbeidsvoor
waarden in het algemeen. 

Deze laatstgenoemde wet toch, merkt de Minister op, biedt, even
min als het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, vol
doende houvast voor een regeling in zake pensioenen, met name niet, 
indien het zelfstandigen betreft. Dit is op zich zelf juist. 

Als men nu echter ziet, dat, behalve de punten, die ik reeds 
noemde, hier een ontwerp van wet voor ons ligt, waarbij voor het eerst 
zelfstandigen verplicht kunnen worden tot het aangaan van een 
ouderdomsverzekering, in de vorm van een verplichte toetreding tot 
een bedrijfspensioenfonds, dan kan de Minister toch ook in dit ver
band moeilijk volhouden, dat dit ontwerp er een zou zijn van 
beperkte strekking. 

Naar mijn inzicht is het feit, dat hier voor het eerst zelfstandigen 
verplicht kunnen worden tot het treffen van voorzieningen voor de 
oude dag, van zó ingrijpende betekenis, dat ook hier de vraag rijst 
of het goed gezien is dit incidenteel te regelen bij dit ontwerp van 
wet; of het juist is, dat ook op dit punt incidenteel vooruitgelopen 
wordt op de algehele herziening van de sociale verzekering. 

Want. ook al kwamen, zoals de Minister in de Memorie van Ant
woord opmerkt, de Staatscommissie-van Bruggen in 1942 en de z.g. 
gemengde commissie onder voorzitterschap van dr. van Rhijn, in 

April 1948 tot de conclusie, dat uitbreiding van de sociale verzekering 
tot kleine zelfstandigen gewenst is, dit op zich zelf impliceert toch 
nog niet de juistheid van een incidenteel aan de orde stellen van dit 
moeilijke probleem bij dit ontwerp? 

Of ziet de Minister hierin een gelegenheid om bij een aantal be
drijfstakken, op hun eigen verzoek, een proef te nemen met de op
lossing van het zo moeilijke probleem van de verplichte sociale 
verzekering voor kleine zelfstandigen? 

De urgentie van het ontwerp vindt immers, naar de zienswijze van 
de Minister, haar grond in de noodzaak tot opneming van de zelf
standigen, met name in de landbouw. 

Op blz. 5 van de Memorie van Antwoord zegt de Minister op de 
hoogte te zijn van het feit, dat in de kringen van de landbouw bij ver
schillende bedrijfsgenoten bezwaren bestaan tegen de verplichting 
tot aansluiting van zelfstandigen. 

Even verder (blz. 6) deelt de Minister mede, dat de Stichting voor 
de Landbouw haar standpunt ten aanzien van de zelfstandigen nog 
niet heeft bepaald. Ik lees daar voorts de belangrijke opmerking, dat, 
indien er van opname sprake is, de vraag rijst, of er een grens moet 
worden gesteld. En zo ja, waar die grens moet worden getrokken. 
M.a.w. of alle zelfstandigen zullen worden opgenomen, dan wel alleen 
kleine zelfstandigen. In de kringen van de Stichting voor de Landbouw 
wordt hieromtrent nog overleg gepleegd, zegt de Memorie van Ant
woord. De Minister had toen echter, blijkens die zelfde Memorie van 
Antwoord, zijn standpunt reeds bepaald. De geachte bewindsman was 
toen reeds van oordeel, dat de zelfstandigen daarin moesten worden 
opgenomen, onafhankelijk van de conclusie, waartoe de hierbij be
trokken tak van het bedrijfsleven zou komen. 

Dit betekent dus dat, als de Stichting voor de Landbouw tot de 
conclusie zou zijn gekomen, dat een verplichting voor de zelfstandigen 
ongewenst is, de Minister een verzoek van die zijde tot verplicht
stelling van toetreding alleen voor werknemers zou weigeren, omdat 
z.i. de kring der verzekerden niet ruim genoeg is, zoals artikel 5, 
eerste lid, van het ontwerp hem daartoe de mogelijkheid biedt. 

Dit is het bezwaar, dat ook de geachte afgevaardigde de heer Suur
hoff te berde heeft gebracht. Inderdaad zouden dan de werknemers de 
dupe zijn van een bepaald standpunt, dat de Minister ten aanzien van 
deze materie heeft. Aan deze bezwaren zou kunnen worden te gemoet 
gekomen, wanneer het eerste lid van artikel 5 uit het wetsontwerp 
zou worden geschrapt. Tegen een dergelijke gang van zaken, als ge
schets in de Memorie van Antwoord, zouden onzerzijds zeer ernstige 
bezwaren bestaan, zoals er onzerzijds ook bedenkingen zijn geopperd 
tegen de bepaling in dit wetsontwerp, dat het verzoek tot verplicht
stelling moet uitgaan van het bestuur van een bedrijfspensioenfonds. 
Een dergelijk bestuur is, naar onze mening, niet altijd voldoende 
representatief voor het bedrijfsleven en schept niet immer de waar
borg, dat inderdaad een belangrijke meerderheid van de betrokken 
bedrijfstak daarachter staat. Het door mij mede-ondertekende amen
dement-De Kort is een poging om hierin verbetering te brengen. Ook 
de formule, in artikel 3 genoemd, dat de Minister een verzoek tot 
verplichtstelling kan inwilligen „indien naar zijn oordeel gewichtige 
belangen dit gewenst maken"' achten wij niet zonder gevaar. 

De geachte afgevaardigde de heer Stapelkamp heeft er al op ge
wezen, dat de wet van 25 Mei 1937 op het algemeen verbindend en 
het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeids
overeenkomsten een redactie geeft, die een criterium stelt, dat veel 
wenselijker geacht moet worden, omdat daar gesproken wordt van 
een belangrijke meerderheid, die zich in de betrokken bedrijfstak ten 
aanzien van deze materie moet hebben uitgesproken. Ik geloof, dat 
het inderdaad goed zou zijn, wanneer een dergeiijk objectief criterium 
ook in deze wet een plaats zou vinden. 

Uit de Memorie van Antwoord blijkt, dat de Minister bezwaren 
heeft tegen een dergelijke gang van zaken, met name tegen de ver
plichting om zich er van te vergewissen of er een meerderheid bestaat 
in de betrokken bedrijfstak. In het bijzonder geldt dit bezwaar als 
het gaat over de verplichting voor de zelfstandigen en wel bepaalde
lijk in dit tijdsbestek, als het gaat over de zelfstandigen-niet-werk
gevers in de landbouw. 

De loon en prijspolitiek zou het hun niet mogelijk maken b.v. 
voor de werknemers toetreding verplicht te stellen en de zelfstan
digen vrij te laten. 

De geachte bewindsman grondt zijn bezwaren in het bijzonder hier
op, dat in de richtprijzen, die thans voor de landbouw gelden, de 
premie voor het landbouwbedrijfspensiocnfonds is verdisconteerd. 
De zelfstandigen, die deze verhoogde richtprijzen wèl ontvangen, 
doch zich niet aan zouden sluiten, zouden daardoor een voorsprong 
krijgen op bedrijfsgenoten, die wèl deelnemen in hel bedrijfspensioen
fonds. 
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785. Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds 

(Fortanier — de Wit) 
Mijnheer de Voorzitter! Ook deze gedachtengang doet — vele 

sprekers hebben daarop reeds gewezen — vele vragen opkomen, waar
op ik het antwoord van de Minister met belangstelling te gemoet zie. 

In de eerste plaats deze: Is de Minister er zo zeker van, dat in de 
toekomst richtprijzen gehandhaafd zullen kunnen blijven? In het bij
zonder in het kader van de Benelux komt mij deze vraag van belang 
voor. De geachte afgevaardigde de heer De Kort heeft daarop zeer 
te recht gewezen. 

De geachte bewindsman moge voorts wel bedenken, dat richtprijzen 
nog geen garantieprijzen zijn. 

Is de Minister b.v. van opvatting, dat de prijs voor de aardappelen 
van de oogst van 1948 zodanig is geweest, dat mag worden aange
nomen, dat alle bedrijfsonkosten, inclusief de premie, waarom het 
hier gaat, worden goedgemaakt en dat daarnaast nog een redelijk 
loon voor de boer is overgebleven? 

Ook aan de hand van de jongste ervaringen met de vaststelling van 
de melkprijs is het dubieus of de doorberekening van kosten als deze 
inderdaad plaats vindt — de geachte afgevaardigde de heer Van den 
Heuvel heeft daarop te recht gewezen —. Ik behoef daarop nu niet 
verder in te gaan. 

Hoe meent de Minister, om een ander voorbeeld te noemen, dat de 
tuinders de gelegenheid zullen krijgen deze pensioenpremie door ;e 
berekenen in de prijzen? Afgezien van deze argumenten, meen ik 
bovendien, dat het niet aantrekkelijk is, omdat vcor een bepaalde be
drijfstak voor een bepaalde categorie van bedrijfsgenoten de loon en 
prijspolitiek van dit ogenblik van invloed is op de materie, die wij 
hier behandelen, daarom als algemene formulering in dit wetsont
werp er een te kiezen, die de vrees wettigt, dat niet voldoende reke
kening wordt gehouden mei de zienswijze van de meerderheid in de 
betrokken bedrijfstak. 

Ik moge hier dan ook herhalen, dat het m.i. noodzakelijk is, dat er 
in dit wetsontwerp waarborgen worden geschapen, waaruit blijkt, dat 
een meerderheid van de betrokken bedrijfsgenoten, zoals deze b.v. 
tot uiting komt in hun organisaties, zich voor een verplichte toetre
ding heeft uitgesproken. 

De Minister moge mij voorts goed begrijpen. 
Opneming van de kleine zelfstandigen in de sociale verzekering. 

met name in de verplichte ouderdomsverzckering, is ook o.i. een 
probleem, dat een spoedige oplossing vraagt. 

De verschillende commissies, die haar licht hierover hebben doe:, 
schijnen, komen alle echter hierin overeen, dat zij dit vraagstuk 
uitermate ingewikkeld achten. Wat het buitenland, met name Belgic 
en Engeland, op dit gebied te zien heeft gegeven, wekt nog niet op 
tot navolging. 

Dit alles noopt tot enige voorzichtigheid, die wel niet tot uitstel 
mag leiden, doch wel bedenkingen doet opperen tegen het feit, dat 
hier op zeer incidentele wijze in deze principiële kwestie een regeling 
wordt getroffen. 

Nauw hiermede verband houdt het feit, dat de zelfstandige be
drijfsgenoot veelal geheel alleen staat en door de verplichte premie
betaling zijn privé-voorzieningen misschien zal moeten loslaten. 

De Memorie van Antwoord constateert heel rustig, dat dit inder
daad mogelijk is, doch dat dit geval zich slechts bij uitzondering 
voor zal doen. 

Ik meen, Mijnheer de Voorzitter, dat dit geval geenszins tot de 
uitzonderingen behoort. 

De cijfers van het particuliere levensverzekeringsbedrijf wijzen dit 
ook wel uit. 

Met waardering heb ik dan ook geconstateerd, dat de verschillende 
Nota's van Wijziging te gemoet zijn gekomen aan de belangen van 
hen, die een polis bij een levensverzekeringsmaatschappij hebben af
gesloten. 

Stellig is het als een grote verbetering te beschouwen, dat volgen; 
het nieuwe derde lid van artikel 5 de Minister van Sociale Zake:' 
richtlijnen vast moet stellen voor de vrijstellingen, die gegeven 
moeten worden van de verplichte toetreding. 

Alles hangt nu dus af van de voorwaarden, die de Minister zich 
voorstelt in deze richtlijnen op te nemen. 

Ik zou dan ook gaarne van de Minister de verklaring ontvangen, 
dat hij bij het hanteren van deze bepaling bereid is in ruime mate 
met die belangen uit hoofde van bestaande verzekeringen rekening 
te houden. 

Met name zou ik het wenselijk vinden, dat er een mogelijkheid 
van beroep voor belanghebbenden zou worden geschapen, in deze 
zin, dat bij afwijzing door het bestuur van een bedrijfspensioen
fonds in beroep kan worden gegaan, b.v. bij de Minister. 

Hoc staat de Minister tegenover deze suggestie? 
Handelingen der Staten-Generaal — Zitting 1948—1949 — II 

Een grote verbetering acht ik voorts de wijziging in de 3de Nota, 
waarbij het sluiten van aanvullende verzekeringen overgelaten wordt 
aan het verzekeringsbedrijf. 

Deze gehele materie ligt op een terrein, dat tot nog toe voor een 
groot deel bestreken wordt door het verzekeringswezen. Ik me^n, 
dat dit terrein niet meer ingekrompen moet worden dan nood
zakelijk is. Daarom zou ik de Minister uitdrukkelijk willen vragen 
of, naar zijn mening, risico-overdracht van een bedrijfspensioen
fonds aan een verzekeringsmaatschappij mogelijk is. Het komt mij 
voor, dat het onderhavige wetsontwerp deze mogelijkh kl schept. 
Bevestiging van de juistheid van deze zienswijze door oe Minister 
zou ik gaarne met zoveel woorden te gemoet zien. 

Wat ons nog niet geheel bevredigt, is het feit, dat het toezicht bij 
uitsluiting is opgedragen aan de Verzekeringskamer. Wij menen, 
dat het bedrijfsleven op dit punt grotere invloed dient toegekend te 
worden. De Verzekeringskamer is op het gebied van de levens
verzekering volkomen deskundig. 

Een bedrijfspensioenfonds is echter geen levensverzekeringsmaat
schappij. Het verschil bestaat met name hierin, dat de bedrijfs
pensioenfondsen bij de uitoefening van hun taak in het algemeen 
rekening moeten houden met de in de bedrijfstakken te volgen 
sociale politiek. Het voor ons liggende wetsontwerp geeft aan de 
Verzekeringskamer de bevoegdheid ook op sociaal-economische 
gronden opmerkingen aan de fondsen te maken. De vraag rijst of 
de Verzekeringskamer wel voldoende voor deze nieuwe taak be
rekend zal zijn. 

De Minister zet hier, naar ik aanneem, zelf ook wel vraagtekens. 
In artikel 14 geeft hij ten minste aan de Ministers van Sociale Za
ken en van Justitie de bevoegdheid bij gemeenschappelijke beschik
king telkens voor een bepaalde tijd aan de Verzekeringskamer per
sonen toe te voegen, die bekend zijn op sociaal gebied, dan wel op 
het gebied van de bedrijfstak, waarvoor een bedrijfspensioen geldt. 
Deze personen maken geen deel uit van de Verzekeringskamer. 
De positie van deze sociale deskundigen is niet geheel duidelijk. 
Ik krijg de indruk, dat zij adviseurs zullen zijn voor de Reken
kamer en geen enkele verantwoordelijkheid dragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik schaar mij aan de zijde van de vele 
leden, die in het Voorlopig Verslag bezwaar maken tegen de voor
gestelde regeling, vooral nu de Minister in de Memorie van Ant
woord mededeelt, dat vraagstukken van belegging buiten het actua
riële terrein vallen. Het is niet denkbeeldig, dat de door de Minister 
ad hoc benoemde personen daardoor wel een zeer belangrijke invloed 
uit kunnen oefenen. 

Persoonlijk inzicht kan de doorslag geven of, zoals het December
nummer van „Centraal-Beheer" het uitdrukt: 

„het gevaar bestaat, dat de bedrijfspensioenfondsen via het 
toezicht, zoals dit nu wordt voorgesteld, terecht zullen komen 
in het keurslijf van de plan-economie. Het gevaar, dat de 
beleggingspolitiek zal worden beoordeeld naar maatstaven, 
waarbij niel uitsluitend zal worden gelet op het belang van 
deze fondsen en de bij haar verzekerden". 

Hoe ziet de Minister deze kwestie? Ik kan mij in dezen voorstellen, 
dat voor een overgangsregeling, als dit wetsontwerp beoogt te zijn, 
een nieuwe vorm van toezicht niet zo eenvoudig is. 

Bij een meer definitieve regeling zal naar het mij voorkomt het 
toezicht zo geregeld dienen te worden, dat het bedrijfsleven zelf 
daar een belangrijke plaats in krijgt. 

Ik vraag mij af of het door mij geuite bezwaar niet ten dele zou 
zijn te ondervangen als de Minister alsnog in het wetsontwerp zou 
willen opnemen een bepaling, dat, indien verschil van inzicht aan
wezig is tussen de Verzekeringskamer en het toegevoegde deskun
dige lid, daarvan aan de Minister mededeling moet worden gedaan. 
Gaarne zal ik vernemen hoe de geachte bewindsman tegenover deze 
suggestie staat. 

Ten slotte, Mijnheer de Voorzitter, blijkt uit de requesten, die 
ons van de zijde van de Stichting van de Landbouw hebben t>ereikt, 
dat er ten aanzien van belangrijke zaken groot verschil vai .ïz^cht 
bestaat ten aanzien van de premieheffing en de toezegging van de 
legering over de reservering van premies voor Je zelfstandigen. 

Kan de Minister aan de Kamer mededelingen doen over nadere 
besprekingen, die eventueel met de Stichting van de Landbouw 
'lebben plaats gevonden? 

De algemene beraadslaging wordt verdaagd. 

De vergadering wordt te 5.35 uur namiddag geschorst tot des 
avonds 8 uur. 
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1000. Vaststelling van Hoofdst. VIII A (Dept. v. Oorlog) en Hoofdst. VIII B (Dept. v. Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 

AVONDVERGADERING 
(Bijeenroepingsuur 8 namiddag) 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het wets
ontwerp tot vaststelling van Hoofdstuk VIIIA (Departement van 
Oorlog) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 (10UÜ). 

De algemene beraadslaging wordt hervat. 

Hierbij is tevens aan de orde de algemene beraadslaging over het 
wetsontwerp tot vaststelling van Hoofdstuk VIII B (Departement van 
Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 (10ÜÜ). 

De heer Haken: Mijnheer de Voorzitter! Er is geen begrotings
hoofdstuk, dat zozeer in de belangstelling staat van het werkende 
volk als het onderhavige. 

Waarom? Aan de uitgaven, die de Regering uittrekt voor Oorlog 
en Marine, kan het volk, zij het dan ook slechts zeer vaag, als ge
volg van de kunstige camouflage, die wordt toegepast, beoordelen 
welke weg de Regering denkt in te slaan: de weg van oorlog of van 
vrede, de weg van opbouw of van afbraak. De cijfers, die op dit 
hoofdstuk prijken, spreken duidelijke taal, welke weg deze Regering 
heeft ingeslagen: 838 millioen, bijna een milliard, eist deze Minister 
direct voor zich op en hij doet daarbij reeds de aankondiging, dat 
suppletoire begrotingen zullen volgen. Dit is echter nog niet alles 
wat de militaire moloch voor zich opeist. Welke lasten worden en 
reeds zijn afgewenteld op de Indische begroting, valt moeilijk te be
oordelen. Met de uitgaven, die gedaan zullen worden ten behoeve 
van de Indische ondernemers, in de vorm van kredieten, is het zeer 
zeker belangrijk meer dan een kwart van de totale begroting. 

Wetende, dat dit grote beroering wekt onder de werkende bevol
king, wordt het dan voorgesteld, dat deze enorme bedragen nodig 
zijn om het bestaan van het werkende volk te verzekeren. 

Het wordt voorgesteld alsof deze bedragen verzekeringspremies 
zijn, die het volk moeten behoeden, zoals een ziekenfondspremie de 
verzekerde het recht geeft op het trekken van een kies. 

Waarom komt drie jaren nadat de wereld een slachting heeft ge
kend, een mensenslachting, zoals nog nooit in de geschiedenis was 
voorgekomen, waarom komt nu deze Minister rnet een begroting, die 
niet anders genoemd kan worden dan een agressieve begroting? 
Waarom wordt dit alles gecamoufleerd met vredelievende woorden, 
zowel van de zijde van de Regering als van diegenen, die Dinsdag
avond vóór mij bij dit hoofdstuk hebben gesproken? Omdat, evenals 
de miliioencn eenvoudige mensen over de gehele wereld, ook de een
voudige werkers in ons land slechts één verlangen hebben en dat is: 
In vrede te leven en te werken. 

Dit weet ook de Nederlandse Regering, dat welen ook die groepen 
in ons land, die nooit werken en die geen vrede wensen. Daarom 
ook zegt deze Regering in haar Memorie van Toelichting, dat zij het 
betreurt, dat er zulke hoge uitgaven voor leger en vloot moeten wor
den gedaan. Uitgaven, die, dat erkent de Minister zelf, zware offers 
van het Nederlandse volk zullen vergen. Ik zou er aan willen toe
voegen: zware offers van de werkende bevolking, speciaal van de 
arbeidersklasse. De vraag rijst, een vraag, die het gehele werkende 
volk zich stelt: waarom moeten de Nederlandse werkers zich op
nieuw zulke zware offers getroosten, terwijl zij zich nog op geen 
stukken na hersteld hebben van de zware slagen, die de oorlog hun 
toegebracht heeft? Volgens de Minister, omdat de internationale om
standigheden dat vereisen en omdat het voortvloeit uit de internatio
nale verplichtingen, die Nederland heeft aangegaan. 

De Minister is dus nog enigermate voorzichtig in zijn formulering, 
voorzichtiger ten minste dan vele leden, die, aldus lezen wij op blz. I 
van het Voorlopig Verslag, er zich van overtuigd hielden, dat niet 
de volkeren van het Westen schuldig staan aan het dreigend oorlogs
gevaar. 

Ik ben het eens met die stelling, dat de volken niet schuldig zijn 
aan het dreigen van oorlogsgevaar. De volken drijven niet naar 
oorlog en speciaal het werkende volk drijft nooit naar oorlog. Zij. 
die naar oorlog drijven, dat zijn door de eeuwen heen steeds de 
aanstokers van oorlogen geweest, die de volken tegen elkaar in het 
harnas hebben gejaagd: dat zijn de rubber en petroleumkapitalisten. 
Indien er wordt gezegd, dat er oorlogsgevaar dreigt, dan moet de 
vraag worden gesteld: wie wordt hier als de schuldige bedoeld. Het 
heeft geen zin er doekjes om te winden, dat de hier aan het woord 
zijnde leden doelen op de Sovjet-Unie en de volksdemocratieën van 

(Haken) 
Oost-Europa, omdat immers volgens hen de Regeringen uit het 
Westen niet schuldig zijn aan het dreigende oorlogsgevaar. 

Hier moet dus de vraag gesteld worden waar of Nederland dooi
de Sovjet-Unie of laten we zeggen door Polen of Tsjecho-Slowakijc 
wordt bedreigd. En het is mij niet bekend of de Sovjet-Unie of een 
der andere met name genoemde landen ooit een bedreiging aan het 
adres van Nederland hebben geuit. Nog minder of er door deze 
landen van Nederland, op welk gebied dan ook, iets is geëist, dat 
inbreuk zou maken op de Nederlandse souvereiniteit of zijn onaf
hankelijkheid. Integendeel, Mijnheer de Voorzitter, ik herinner mij 
nog (en dat komt misschien omdat ik niet zo kort van memorie ben 
als de leden, hier in het verslag aan het woord), dat het juist aan 
de prestaties van het Sovjet-volk en in het bijzonder aan het Rode 
Leger onder leiding van maarschalk Stahn te danken is, dat de onaf
hankelijkheid en souvereiniteit van Nederland weer werden hersteld. 

Het is mij niet onbekend, dat er groeperingen zijn in ons volk en 
ook hier in de Kamer, die daar zeer ongaarne aan herinnerd worden, 
doch het Nederlandse volk en speciaal de arbeidersklasse zijn niet 
zo kort van memorie. Zij herinneren zich de gebeurtenissen nog heel 
goed en trekken er hun conclusies uit. 

Men vraagt zich af: wat kan dan de reden zijn, Mijnheer de Voor
zitter, dat deze Minister met een oorlogsbegroting komt van zulk 
een omvang als zij thans voor ons ligt en die zeker nog zal rijzen 
als het met gist geladen product van een bakker. 

Wordt er soms door de Sovjct-Unie of door een der volksdemo
cratische landen van Oost-Europa ergens ter wereld oorlog gevoerd, 
waardoor de belangen van het Nederlandse volk bedreigd worden? 
Het is iedereen, ook hier in deze Kamer, wel duidelijk, dat dit niet 
het geval is. 

Ik wil daarmee niet ontkennen, Mijnheer de Voorzitter, dat er 
oorlog gevoerd wordt. Ik wil niet ontkennen, dat er verschillende 
volkeren, die verwacht hadden, dat na de vernietiging van de fascis
tische legers in Duitsland, Italië en Japan ook voor hen de vrijheid 
zou aanbreken, gedwongen zijn met de wapenen deze vrijheid te 
veroveren of in andere gevallen de pas verworven vrijheid te ver
dedigen. Maar men zal toch moeilijk met een ernstig gezicht durven 
beweren — zonder voor nar aangezien te worden —, dat de Sovjet
unie daarvoor verantwoordelijk is. Geen afgevaardigde in deze 
Kamer zal toch durven veronderstellen, dat het de Sovjet-Unie is, 
die in Vietnam met behulp van geronselde Duitse S.S.-ers oorlog 
voert tegen het volk van Indo-China. 

Even ongeloofwaardig klinkt het, als men zegt, dat Molotof 
Minister van Buitenlandse Zaken van Engeland is en verantwoorde
lijk voor het neerschieten en neerknuppelen van arbeiders op Ma
lakka. Of dat het Jozef Stalin is en niet Bevin en Attlee, die de 
feodale Arabieren ophitsen tegen de zo zwaar beproefde Joden in 
Israël. Of wil men soms beweren, dat het Sovjet-officieren zijn en 
geen Amerikanen, die de Griekse fascistische legers opleiden en 
commanderen tegen het Griekse volk en zich daarbij niet ontzien 
kinderen van 15 en 16 jaar neer te schieten, precies zoals de Duitse 
fascisten het in Putten deden? Terwijl van de afgevaardigden nog 
wel zoveel realiteitsbesef verwacht mag worden, dat het niet de Hoge 
Sovjet, maar dit Parlement, met uitzondering van de communisten, is 
geweest, dat verantwoordelijk is voor de schanddaden, gepleegd op 
Zuid-Celebes, Bondowoso en Pakisadji. 

Maar wat is dan de oorzaak? Wordt er misschien in de Sovjet
unie aangespoord tot een oorlog tegen Nederland? 

Het zij mij vergund een stukje te citeren uit de „Manchester 
Guardian"', waarin een Brits Parlementslid, die een bezoek had 
gebracht aan Oost-Europa, schreef: 

„Het was alsof ik in een andere wereld heb vertoefd. Daar 
leest men niet van oorlogsgevaar: daar leest men geen oorlogs
ophitsing tegen andere volken. Daar is de lucht zuiver." 

Wat ik wel weet, is, dat er van de zijde van de Sovjet-Unie ge
protesteerd is tegen een artikel in „Het Vrije Volk" van 18 April 
1948, waarin een militaire medewerker de uitwerking van atoom
bommen op de grote steden van de Sovjet-Unie en speciaal op de 
olievelden van Bakoe afschilderde. Van het omgekeerde echter is mij, 
noch iemand hier in de zaal, noch daarbuiten iets bekend. Het is voor 
iedereen duidelijk, dat er niets van die aard het geval is. 

Kan men dan zeggen, dat er andere aanwijzingen zijn, die er op 
duiden, dat de Sovjet-Unie dit op de een of andere dag toch zou 
doen? Wel, Mijnheer de Voorzitter, de Sovjet-Unie bestaat thans 31 
jaren en nog nooit in zijn 31-jarig bestaan heeft zij een aanvals
oorlog gevoerd. 

De heer Vermeer: En Finland dan? 
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De heer Haken: Op deze interruptie had ik nu juist gewacht, 
wetende, dat ze zou komen. Het schijnt, dat de geachte afgevaardig
den aan die zijde nog niet zoveel ruiterlijkheid kunnen opbrengen als 
b.v. een Winston Churchill en een Eisenhowcr indertijd, die eerlijk 
erkenden, dat niet de Sovjet-Unie verantwoordelijk was voor hei. 
Finse conflict, maar de fascisten, de sociaal-democraten van het 
kaliber-Tanner, enz., die drie keren dat volk in een oorlog hebben 
gestort. Als zeer jonge Staat nog is de Sovjet-Unie helaas gedwongen 
geweest oorlog te voeren, toen zij door veertien verschillende landen 
tegelijk werd besprongen. Doch zelfs tegen het fascistische Duitsland, 
waarvan de Sovjet-Unie wist, dat het de bedoeling had haar aan te 
vallen, heeft zij geen aanvalsoorlog gevoerd, maar pas toegeslagen, 
nadat de Hitler-bandieten haar grenzen hadden overschreden. 

En toch. Mijnheer de Voorzitter, ondanks dit alles, wordt er in het 
Voorlopig Verslag beweerd, dat de volkeren van het Westen door 
het Oosten worden bedreigd. Daarom schreeuwt men, dat wij ons 
moeten bewapenen, dat wij militaire akkoorden moeten sluiten, dat 
wij atoombommen moeten hebben, omdat . . . wij bedreigd worden 
door de Sovjet-Unie. 

Het dagblad „Trouw" gaat zelfs zo ver, in een artikel van enkele 
weken geleden, dat het schrijft: Onze verdedigingslinie ligt aan de 
Elbe. Er zijn spanningen geweest in de afgelopen jaren, maar is dat 
een reden om zich bedreigd te gevoelen? 

De Sovjet-Unie heeft bij monde van VVysjinski in de Veiligheids
raad nog eens uitdrukkelijk bevestigd, dat zij geen behoefte heeft aan 
wapens, maar aan huizen, aan ziekenhuizen en aan scholen. Dezelfde 
behoeften heeft ook het Nederlandse volk; het Nederlandse volk 
heeft ook geen behoefte aan kruisers, waarmede deze Minister komt. 
Het heeft ook geen behoefte aan straaljagers of tanks, maar eveneens 
aan huizen, scholen en ziekenhuizen. Het Nederlandse volk heeft 
dezelfde behoeften als het Sovjet-volk: toch schreeuwt men om 
wapens, steeds meer wapens. De vraag rijst hier: waarvoor wil men 
deze wapens gebruiken'? Dat wordt duidelijk, wanneer men zich nog 
eens herinnert welke aspiraties Hitler-Duitsland had en wanneer men 
de tot oorlog ophitsende artikelen in de pers naleest. Kanonnen in 
plaats van boter, was de uitvinding van de dikke speknek Hermann 
Goering; die leuze wordt ook bij ons in Nederland in praktijk ge
bracht. Hier luidt ze: kruisers in plaats van boter. Niet alleen de 
leuzen van Göbbels en de zijnen heeft men overgenomen, ook de 
doelstellingen en de praktijken. Mijnheer de Voorzitter! Ik kom daar 
straks in ander verband nog wel op terug. 

De doelstelling van Hitler-Duitsland was het veroveren van de 
wereldheerschappij. De voornaamste hinderpaal op deze weg was 
voor de bruine moordenaars de arbeidersklasse, haar partij en niet in 
de laatste plaats de Sovjet-Unie. Het is bekend, welk lot deze ban 
dieten heeft getroffen. Met zekerheid valt daarom te zeggen, dat allen. 
die nog eens van plan mochten zijn dit experiment te herhalen, geen 
beter lot te wachten staat. Ik zeg dit, omdat, zoals u ongetwijfeld 
wel bekend zal zijn, er in dit land lieden zijn, die nog niets geleerd 
hebben en bereid zijn nogmaals hun krachten tegen de Sovjet-Unie 
te beproeven. 

In „De Linie"' van 22 October 1948 lees ik bij voorbeeld een artikel 
van de hand van dr. K. Verhofstadt, pater S. j . , dat als titel draagt: 
Westerse vergissingen tegenover de Sovjets. Deze godgeleerde man. 
opvoeder van het katholieke volksdeel, roept daarin openlijk op tot 
een oorlog tegen de Sovjet-Unie. Hij stelt in dit artikel de vraag: 
Wat kan onze enige doelstelling zijn? Is het niet het scheppen van 
een ovennacht en de uitroeiing van het Sovjet-regiem? En wanneer 
deze pater, ik zou liever willen zeggen: deze wolf in schaapskleren, 
dan door prof. Alois Gerlo in het Belgische Weekblad „Front" van 
repliek wordt gediend, zegt hij in het nummer van „De Linie" van 
26 November 1948: 

„Men beschnldige mij dus liever van overreding tot oorlog. 
Deze beschuldiging aanvaard ik geheel. Daar behoeft verder 
geen kwestie over te zijn. Ik acht de oorlog noodzakelijk en 
spoor daartoe aan." 

Men kan alleen maar met de Brusselse geleerde prof. Gerlo zeggen: 

„Hoc is het mogelijk voor een redelijk schepsel Gods dergc 
lijke dingen te schrijven, minder dan 4 jaar na de vreselijkste 
mensenslachting aller tijden. Fadejew heeft gelijk. Als hyena's 
konden schrijven, zouden ze het voorzeker zo doen." 

De zaak wordt nog beroerder, wanneer men vaststelt, dat de auteur 
van deze bloeddorstige regels een geestelijke is, een godgewijd man, 
dr. K. Verhofstadt, Societatis Jesu, een wolf in schaapskleren. 

(In de voorafgaande zin is een door de Voorzitter ontoelaatbaar 
geoordeeld gedeelte door andere woorden vervangen.) 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, het zijn niet alleen de paters 
Jezuïten, die zich als wolven in schaapskleren hullen. Het boek van 
de afgevaardigde De Kadi, „Rusland en wij", heeft in wezen dezelfde 
strekking, terwijl in „Het Vrije Volk" van 18 April (Haagse editie) de 
militaire medewerker van dit blad, dat eens door de arbeiders met 
hun karige centen is bijeengebracht en dat eens de anti-vlootwetbe
weging op touw zette, tot de conclusie komt, dat de enige oplossing 
is: een sterk leger, dat het Russische middenfront kan binden, terwijl 
de Amerikanen atoombommen op Bakoe en andere Russische steden 
smijten. 

Wanneer het slechts blijven zou bij deze dolgeworden pater en deze 
blauwe-vingerstrateeg in „Het Vrije Volk", dan ware het gemakkelijk 
te verhelpen. Men zette hen in een dwangbuis en de wereld draaide 
verder. Deze adspirant-oorlogsmisdajigers evenwel zijn vertegenwoor
digers van groeperingen, wier leiding in Regering en Volksvertegen
woordiging een grote, ja doorslaggevende invloed hebben en deze 
zienswijze delen. 

Want, Mijnheer de Voorzitter, met deze begroting heeft de Regering 
naar onze mening het masker laten vallen. 

Bij vorige begrotingen werd nog steeds geargumenteerd, dal de 
gelden, uitgetrokken voor Oorlog en Marine, noodzakelijk waren, 
omdat m Nederland niets van het militaire apparaat aanwezig was 
en men moest afwachten wat de verplichtingen zouden zijn, die 
Nederlands deelneming aan de Verenigde Naties medebracht Nu is 
er geen twijfel meer over waartoe deze begroting zal dienen, wat 
het karakter van deze begroting is en welke verplichtingen nog komen. 
Ik kan mij voorstellen, dat, gezien de verhoudingen en de wijze, 
waarop de Amerikanen en de Engelsen gewoon zijn met hun bond
genoten om te springen, de Minister hiervan norr geen weet heeft 
Ik kan niet, zoals andere afgevaardigden, zonder meer akkoord gaan 
met het geven van carte Manche aan de Minister, uitgaande van het 
standpunt, dat het in ieder geval voldoende is wanneer de Minister 
de noodzakelijkheid hiervan inziet en met een aanvullende begroting 
komt. Het werkende volk moet inzicht hebben in hetgeen het te 
wachten staat en weten welke lasten op zijn rug zullen worden afge
wenteld. Het is de plicht van de Minister openbaarheid aan zijn 
plannen te geven. Wat staat ons nog te wachten? Welke aanvullingen 
kunnen wij nog verwachten en in welke omvang zullen nog de bedra
gen voor Oorlog en Marine toenemen? 

Wij hebben de laatste tijd hier in Nederland nogal veel bezoek, 
ciat door het werkende volk zeer wantrouwend wordt bekeken. Gene
raal Montgomery houdt in Den Haag de straten nogal warm. Wat 
deze generaal daar gaat doen, schijnt het volk niet bekendgemaakt 
behoeven te worden. Daaromheen hangt een ijzeren scherm en alleen 
een journalist van de „Nieuwe Rotlerdamsche Courant" schijnt in 
staat te zijn geweest hier doorheen te breken zonder zijn hoofd te 
>toten. 

Deze begroting is niet gebaseerd op verdediging, onafhankelijkheid 
en vrijheid, maar het is juist, omdat de Minister aanvoert, dat deze 
begroting een gevolg is van internationale verplichtingen, die ons 
land op zich heeft genomen, een agressieve begroting. Dat in voor
gaande jaren vaak camouflage is gebruikt bij het motiveren, waar
voor de enorme sommen nodig waren, en dat men reeds lang was 
ingericht op hetgeen nu wordt onthuld, kan men lezen in een artikel 
van generaal Kruis in „Het Lichtspoor" van 21 Juli 1948, waarin 
openlijk wordt gezegd: 

„De na-oorlogse omstandigheden hebben er toe geleid, dat wij 
ons leger in Britse trant gingen herbouwen: wij namen groten
deels de Britse organisatie over, wij voorzagen ons van Brits 
materieel, de kleding en uitrusting werden van Brits model en wij 
namen Britse opleidings en werkmethodes over." 

Ik twijfel er niet aan of hetgeen wat generaal Kruis zegt juist is. 
Voor mij is duidelijk, dat van het begin af aan heeft voorgezeten 
hetgeen nu openlijk door de Minister wordt erkend. Thans komt de 
Minister met een begroting van bijna 1 milliard, een begroting, die 
ongetwijfeld voor Amerika, dat zijn greep op de kleinere landen nog 
verstevigt, niet voldoende zal zijn. De Minister erkent dat ook reeds. 
Hij kon bij het opstellen van zijn begroting nog niet mededelen hoe 
groot de extra-bedragen zouden zijn, maar dat zij zouden komen, 
daarover liet hij geen twijfel. 

In het nummer van de „Nieuwe Rotterdammer" van Woensdag 
12 Januari wordt een tipje van de sluier opgelicht. Daar wordt ge
zegd welke de militaire verplichtingen voor ons volk zullen zijn. In 
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(Haken) 
dat artikel zegt de overzichtschrijver onder de kop „Onze militaire 
verplichtingen" onder andere het volgende: 

„Ons volk dient te beseffen, dat het aangaan van bondgenoot
schappen met andere landen ons de verplichting oplegt om in 
goede samenwerking een evenredig deel bij te dragen in de 
personele en geldelijke lasten van de gezamenlijke plannen." 

Iets verder lees ik: 

„En wij, Nederlanders, Tullen daarbij onze partij moeten mee
blazen door zware geldelijke en persoonlijke offers te brengen. 
Het is in dit verband nodig om zich goed voor ogen te stellen. 
wat de snelle opbouw van een moderne weermacht betekent." 

Naar aanleiding van dit artikel las ik in „Het Parool" van die 
zelfde dag en in „De Volkskrant" van de volgende dag, dat er ge
iuchter. gingen, dat er een aanvullende begroting zou komen van 
600 a 800 millioen. Zijn dit losse geruchten? Wat is hiervan juist? 
Hierover moet het werkende volk ingelicht worden. De overzicht
schrijver van de „Nieuwe Rotterdamse Courant" zegt vervolgens: 

„De oorlog stelt in zijn tegenwoordige vorm uitermate zware 
eisen aan de soldaat. De verschrikkingen, waaraan de strijders 
bloot st-ian, zijn dermate zenuwslopend, dat alleen jonge mannen 
met een kerngezond, gehard lichaam en bezield met een hoog 
moreel er bestand tegen kunnen zijn. Deze jonge mannen mogen 
in de strijd niet voor omstandigheden worden geplaatst, die hun 
vreemd zijn; zij behoren gedurende hun opleidingstijd het fluiten 
van mitrailleurkogels, het springen van artillerieprojectielen, het 
gieren van laagvliegende vliegtuigen te hebben gehoord en het 
uit een nevel opduiken van vechtwagens te hebben gezien. Un 
homme averti vaut deux! Zij zullen voorts bedreven moeten zijn 
in het hanteren van de moderne, ingewikkelde wapens en daar
bij hun zenuwen zodanig in bedwang moeten hebben, dat zij die 
munitie-verslindende wapens niet onoordeelkundig gebruiken." 

Het artikel gaat in deze trant verder. De conclusie van de over
zichtschrijver is: 

„Het zal zijn zonen moeten afstaan voor een militaire oplei
ding van lange duur en het zal de kosten van deze dure oplei
dingen moeten dragen. Dure opleidingen! Want een lange op
leiding brengt met zich, dat twee lichtingen tegelijk onder de 
wapenen zullen zijn, met als gevolg de noodzakelijkheid van 
dubbele kazerneruimte en grotere kaders." 

Mijnheer de Voorzitter! Het Nederlandse volk heeft er recht op 
van de Regering te vernemen of deze berichten juist zijn. Het gaat 
niet aan, dat men zich, zoals in de Memorie van Antwoord geschiedt, 
verschuilt achter de verplichtingen, die men heeft tegenover de bond
genoten. Men heeft naar mijn mening meer verplichtingen tegenover 
het Nederlandse volk dan tegenover welke generaal ook aan deze of 
aan de overzijde van de oceaan. Het Nederlandse volk en vooral de 
Nederlandse moeders, van wie reeds duizenden onherstelbaar leed is 
berokkend, vragen zich af wat er gaat gebeuren, wat het lot is van 
hun zonen, wat het lot is van hun kinderen, die zij met angst in het 
hart zien opgroeien. Hier kan de Minister niet omheen door zich te 
beroepen op de verplichtingen tegenover de bondgenoten. Hier staat 
het wel en wee van tienduizenden Nederlandse jongens op het spel. 
Hierop moet een antwoord komen. Wij weten wat de bedoeling van 
dit alles is. Nederland heeft zich door zijn bondgenootschap deel
genoot gemaakt van de pogingen van het Amerikaanse imperialisme 
de wereld te veroveren. Waartoe dat zal leiden, wanneer deze plannen 
doorsrang mochten vinden, is voor iedereen duidelijk. West-Duitsland 
zal opgebouwd worden, West-Duitse nazi-legers zullen de kern vor
men, West-Duitse nazi-officieren, wellicht de moordenaars van onze 
Nederlandse jongens, zullen vermoedelijk in de toekomst de Neder
landse soldalen commanderen. 

Dat is het perspectief, dat deze Minister en deze Regering het 
Nederlandse werkende volk biedt. In eerste instantie heeft het wer
kende volk reeds enorme offers moeten brengen voor de koloniale 
oorlog. De Minister zegt in zijn Memorie van Antwoord, dat het nog 
enorme uiigaven zal vergen een vloot te bouwen, juist in verband 
met de taken, die de vloot in Indonesië heeft, en hij voegt daaraan 
toe, ook met het oog op toekomstige bondgenootschappen. Misschien 
beroept de Minister zich weer op verplichtingen tegenover bond
genoten, maar ik zou toch graag van hem willen vernemen, welke 
bondgenootschappen hij daar bedoelt en welke taken de Minister 
daar voor ogen heeft. Dit zijn alle vragen, die om beantwoording 
vragen. Welke taken er in Indonesië worden verricht en welke taken 
ook de vloot in de afgelopen tijd heelt verricht, dat is ons duidelijk 

geworden sinds de eerste militaire actie en dat is ons nog duidelijker 
geworden sinds de bloedige kerstgave van verleden jaar. Zij brengt 
orde en rust op dezelfde manier, waarop de fascisten dit hier be
dreven. Dat is de taak. En wanneer dan hier van deze katheder Dins
dag is verkondigd, dat wij dit alles nodig hebben en dit vooral en 
bovenal werd geuit door de heer Vermeer van de Partij van de 
Arbeid om onze geestelijke vrijheid en onze westerse cultuur te 
verdedigen, dan denk ik aan de jaren 1940—1945, toen in een andere 
taak ook werd gesproken van „die Vcrteitigung der Kultur des 
Abendlandes". De doelstellingen en de methoden zijn dezelfde. Waar
toe moet dit leiden? Waartoe dit moet leiden, dat hebben wij gezien 
aan Pakisadji, waar de dorpen worden afgebrand, waarin zich 
wapens, noch springstoffen bevinden en waarin in hoofdzaak vrou
wen en kinderen verbleven. Het zijn dezelfde methoden als die van 
de Duitsers. Waartoe dit moet leiden, hebben wij in Bondowoso 
gezien; wij hebben het gezien in Zuid-Celebes, waar tienduizenden 
zijn gevallen op bevel van de Turk, terwijl het z.g. onderzoek naar 
het gebeurde aldaar nooit aan de openbaarheid is prijsgegeven. Dat 
is die westerse „cultuur" van mijnheer Vermeer. Dit kan misschien 
wel de „cultuur" zijn van bepaalde groeperingen binnen en buiten 
deze Kamer, maar dit is niet de cultuur van de arbeidersklasse van 
Nederland; die moet van die „cultuur" niets hebben. Waartoe leidt 
dit alles? Ik citeer enkele brieven van Nederlandse jongens uit Indo
nesië. In een brief wordt beschreven hoe de Irenebrigade op dezelfde 
wijze in Indonesië te werk gaat als de Duitsers dat in de Sovjet-Unie 
deden. Men gebruikt de inlanders om de wapens te dragen. Dat zijn 
dan koelies, zo schrijft deze man, waaronder kinderen zijn van 
ongeveer 12 jaar. 

„Verschillende inlanders werden gepakt om onze spullen zo
als mortieren en brens te dragen." 

En verder: 

„De volgende dag zouden we nog blijven om uit te rusten. 
Die derde dag zijn er nog eer, paar Indonesiërs doodgeschoten, 
waarvan één heel zeker een gewone tani (landarbeider). Deze 
werd zwaar gewond en hebben we laten liggen waar ie lag. Hij 
zei steeds kassian „toewan". Kassian betekent: heb medelij, nou, 
dat had ik met hem. Ik begreep niet, dat ie nog toewan zei. De 
vierde, dus „rustdag" hebben we gerampokt joh, vreselijk, de 
kippen schoten ze onder de huizen van de mensen vandaan, 
schapen werden gejat, de mensen zijn toen maar gauw gevlucht. 
Want ja, we zaten al 4 dagen zonder vreten en hadden daarbij 
ongeveer 100 km gelopen door de bergen." 

En in een andere brief lees ik: 

„Wij hebben hier de 15de lanuari onze eerste 2 doden in het 
eskadron. Een Opper (serg.majoor) en een huzaar. Ze waren 
met z'n 5-en wezen zwemmen in een bergmeer. Op de terugweg 
vonden ze een versperring op de weg, waardoor ze moesten 
stoppen. Toen ze gestopt waren, kregen ze vuur; waardoor hij 
geheel kopje onder ging in de blubber. De chauffeur sprong hem 
toen achterna en werd daarbij i,i zijn onderbeen getroffen. Ze 
zagen toen nog met hun 2i man kans de versperring weg te 
ruimen en heeft de chauffeur met zijn kapotte been nog 13 km 
gereden om op Tarogong te arriveren. 

De 16de hebben we ze begraven. Ik moest als drager fun
geren bij de Opper. Toen de twee doden in ons midden lagen, 
wilden de jongens meteen naar de kampong, die het dichtst in 
de buurt lag van het gebeurde om die in brand te steken en de 
mannelijke bevolking doodschieten. Al zeg je dan honderd keer, 
dat het teveel op zijn mofs is, dan antwoorden ze, dat het die 
stomme zwartjes der eigen schuld is. Het ergste is, dat er gister
ochtend werkelijk een patrouille die kant op is gegaan en de boel 
platgebrand heeft, terwijl ze ongeveer 10 man, die probeerden 
weg te lopen, neergeknald hebben." 

De jongen, die dit schrijft, en de duizenden anderen met hem, 
zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Verantwoordelijk zijn diegenen 
in de Kamer, die hiertoe hun toestemming hebben gegeven. Wanneer 
dan van deze katheder af wordt opgeroepen om dit soort van daden 
te verdedigen en men dit als de hoogste vorm van cultuur en demo
cratie tracht voor te stellen, dan is dit een cultuur en democratie, 
waaraan de arbeidersklasse en iedere eerlijke werker in ons land 
geen deel wil en kan hebben. 

Ik zou een enkel woord willen zeggen over de militaire rechtspraak 
en in het bijzonder over de geest, die bij de militaire rechtbanken 
heerst, en die, blijkens de ervaringen, niet dezelfde schijnt te zijn m 
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alle delen van het land, maar vooral beneden de Moerdijk — men 
vraagt zich af, door welke oorzaken — een nog ergere schijnt te 
zijn dan boven de Moerdijk. 

Ik doel hierbij op het geval-Ratio Koster. Wij allen kennen dooi
de grote bemoeienis, die de pers er mede heeft gehad, de ondergrond 
van deze zaak. Ik wil daarover niet uitweiden, maar ik vraag de 
Minister: heeft deze jongen, die anderhalf jaar onschuldig in de 
gevangenis heeft gezeten, recht op schadevergoeding? 

Ik vraag tevens: hoe is het mogelijk, dat een rechtbank beneden de 
Moerdijk — wat toch nog altijd Nederland is — zo'n enorm veel 
zwaardere straf kan eisen en tot een totaal andere conclusie kan 
komen dan een rechtbank boven de Moerdijk'? Naar mijn gevoelen 
schijnen de rechters in Den Bosch nog nooit te hebben bemerkt, dat 
de bezetting van het nazi-leger reeds in 1945 is opgehouden en 
schijnen zij nog altijd in de overtuiging te leven, dat wij nog in 
dezelfde toestand als vóór 1945 verkeren. 

Er is over de zaak van Ratio Koster veel te doen geweest en van 
bepaalde zijde is gesuggereerd: er zijn nog rechters in Berlijn. Jawel, 
er waren nog rechters in dit land; het waren de rechters van de 
openbare mening. Het is mijn vaste overtuiging, dat, wanneer niet 
het vooruitstrevendste gedeelte van ons volk, wanneer niet tien
duizenden van het volk hadden geprotesteerd tegen deze schand
daad, het de grote vraag zou zijn, of ten slotte de uitspraak boven 
de Moerdijk zoveel anders was geweest dan die van beneden de 
Moerdijk. 

Maar er zijn nog anderen, die ook een onrechtvaardig vonnis is 
aangedaan. Ik denk aan de sergeant en de soldaten, die veroordeeld 
werden wegens het gebeurde in Pakisadji. Deze drie soldaten hebben 
geweigerd de kampong in Pakisadji in brand te steken. Op grond van 
deze weigering zijn zij gestraft met respectievelijk 2*, 2 en 1Ĵ  jaar 
gevangenisstraf. Ik weet niet veel van internationaal recht, maar ik 
meen, dat het in het internationale recht uitgemaakt is, dat het plat
branden van Putten en Lydice een misdaad tegen de mensheid was; 
zij, die deze bevelen uitvoerden, waren volgens het internationale 
recht strafbaar. Onze militaire rechtspraak draait de zaak om: niet 
zij, die deze bevelen gaven, worden gestraft, maar deze christelijke 
soldaten — want het waren christelijke soldaten, misschien van 
hetzelfde geloof als deze Minister —, die de bevelen weigerden uit 
te voeren, werden gestraft 

Ik zou dan ook in dit verband aan de Minister willen vragen: is 
het mogelijk, dat dit vonnis wordt herzien of is er een mogelijkheid 
van giatie voor deze mensen, en is het juist, dat de kostwinnersver
goeding voor de vrouwen van deze soldaten is ingetrokken? Zo ja. 
dan acht ik het de plicht van deze Minister om te zorgen, dat dit onge
daan wordt gemaakt 

Een enkel woord over de 7 December-divisie. Ik meen, dat de 
vorige Minister van Oorlog en Marine de definitieve toezegging had 
gedaan, dat deze divisie vóór eind 1948 zou terugkeren, hoe ook de 
omstandigheden zouden zijn. Uit de berichten in de pers hebben wij 
kunnen vernemen, dat dit niet het geval was. Er zijn zelfs berichten, 
die zeggen, dat deze divisie, die men langzamerhand niet 7 December
divisie, maar noodlotsdivisie moet noemen, zelfs dit jaar nog niet 
zal terugkeren. Wat is hiervan juist? Keert de 7 December-divisic 
binnenkort terug? Of zijn de geruchten juist, dat deze divisie nog het 
gehele jaar in Indonesië zal moeten blijven? Wat komt er te recht 
van het demobilisatie-schema. 

Wat betreft de positie van de Nederlandse soldaten, degenen, die 
gedemobiliseerd worden, krijgen, wanneer zij uitgezonden zijn ge
weest, kledinggeld; de soldaten echter, die hier gedemobiliseerd wor
den, blijven daarvan verstoken, hoewel zii ook jaren in dienst zijn 
geweest. Naar mijn mening hebben ook deze soldaten, die ook ont 
groeid zijn aan hun burgerkleding, recht daarop. 

Ten aanzien van de kostwinnersvergoedingen wordt in de Memorie 
van Antwoord gezegd, dat deze in het aigemeen behoorlijk zijn. Er 
zijn echter gevallen, waarbij gezinnen f 15 kostwinnersvergoeding 
krijgen. Deze kostwinnersvergoedingen worden doorgaans vastge
steld op aangifte en op gegevens van de burgemeester van de betref
fende gemeente. Het wordt tijd hier een bepaald redelijk minimum in 
te voeren. 

Een andere grote grief van de militairen, vooral van die van de 
landmacht, is de kwestie van de Cadi. Nog altijd wordt als een grief 
gevoeld, dat de militairen van de landmacht, wat betreft de Cadi, niet 
gelijkgesteld zijn met die van de zeemacht. Kan en wil de Minister 
hierin verandering brengen? 

Wat het optreden van de militaire politie betreft, wanneer ik mili
taire politie zie, dan word ik altijd herinnerd aan de groene uniformen 
van de bezettingstijd; het optreden van dit korps bij verschillende ge
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legenheden, vooral wanneer het betrof het ophalen van de z.g. Indo
nesië-deserteurs, heeft mij in deze mening nog versterkt. Ik kreeg 
hiervan een schriftelijk bewijs van een jongen, wiens naam ik niet zal 
noemen in verband met represailles; wanneer de Minister daarop 
prijs stelt en bereid is de belofte te doen, dat hieruit geen nadelige 
gevolgen zullen voortkomen voor de betrokkene, dan ben ik bereid 
dit persoonlijk wel te doen. Deze jongen moest voor het een of ander 
in Utrecht naar het ziekenhuis; hij werd ontslagen uit het militair 
hospitaal en door de militaire politie opgehaald; hij zou z.g. papieren 
meegekregen hebben uit Utrecht, die hij verduisterd en zelf behouden 
zou hebben. Volgens deze briefschrijver is hiervan niets waar en is 
zelfs geen papier meegegeven. Daarom gaat het niet voor mij; voor 
mij gaat het hierom, dat hij volgens zijn eigen zeggen in een cel werd 
gesmeten en op een Duitse manier werd behandeld en verhoord. Zou 
ik anders misschien hiervan geen notitie genomen hebben en getwij
feld hebben aan de inhoud van deze brief, gezien het optreden van de 
militaire politie bij het ophalen van de z.g. Indonesié'-deserteurs is 
dat voor mij anders geworden en ben ik bereid deze briefschrijver te 
geloven. 

Is het juist, zo zou ik de Minister willen vragen, dat Indonesië
deserteurs meer dan 8 maanden worden opgesloten in Schoonhoven 
of Spijkerboor voordat zij verhoord worden? Wanneer dat zo is, dan 
is dat iets onmenselijks. Dit gelijkt op de methoden, die de Gestapo 
toepaste. Men kan er over denken zo men wil. Ik heb respect voor 
diegenen, die op principiële gronden weigeren naar Indonesië te 
gaan en bereid zijn de consequenties daarvan in de vorm van de 
mogelijkheid van jarenlange gevangenisstraf te aanvaarden. Maar 
ook, wanneer men er anders over denkt, stempelt dat deze jongens 
m.i. nog niet tot misdadigers en is het geen methode — wanneer deze 
inderdaad wordt toegepast — om hen 8 maanden en langer in voor
arrest te laten zitten, zonder dat zij weten waaraan zij toe zijn. 

Een enkel woord zou ik nog willen zeggen over de methode, waar
op ook in het leger de lasten op de soldaat worden afgewenteld. Ik 
bedoel hier speciaal de z.g. schadevergoeding, die een soldaat moet 
geven wanneer zijn wapen of een ander deel van zijn uitrusting door 
de een of andere omstandigheid is beschadigd. Het is mij bekend, dat 
een jongen zijn bajonet had verloren, een bajonet, welke f 3 inkoop 
kostte. Hij moest echter voor het verloren gegane wapen f9 betalen. 
Het wordt toch zeker tijd, dat aan deze toestand een einde wordt 
gemaakt 

Nogmaals, deze begroting overziende en daarbij bedenkende, dat, 
hoewel het een enorm bedrag is — bijna 1 milliard — toch stellig te 
verwachten is, gezien het militaire akkoord, dat deze Regering heeft 
gesloten, dat nog enorme bedragen zullen worden gevraagd, nog 
enorme lasten op de schouders van het werkende volk zullen worden 
gelegd, kan ik niet anders dan tot deze conclusie komen, dat deze 
begroting is een agressieve begroting, een begroting, die een onder
deel is van de Amerikaanse oorlogspolitiek. Reeds veel heeft het 
werkende volk moeten dragen door deze oorlogspolitiek van de 
Regering. Er zal getracht worden nog meer lasten op zijn schouders 
af te wentelen, maar even zeker is het naar mijn mening, dat het 
werkende volk hiertegen in verzet zal komen. Dat weet ook de 
Regering. Dat weten ook die groeperingen in deze Kamer, die door 
dik en dun de politiek van deze Regering steunen. Daarom vindt men 
ook op deze begroting een post voor de Nationale Reserve en voor 
Het orgaan „Steun Wettig Gezag". 

Toen ik voor het eerst een oproep van dat orgaan „Steun Wettig 
Gezag" las, dacht ik: hier is de hele familie verenigd: vanaf de 
generaal b.d., inspirator van de Burgerwacht, Duymaer van Twist tot 
aan de Getreiter Evert Vermeer, vanaf de geüniformeerde generaal 
lot de vroeger natuurminnende en in kuitbroek prefererende te lopen 
heer Vermeer, gezamenlijk broederlijk verenigd in een orgaan, dat 
dient ter vervanging van de Burgerwacht, een Burgerwacht, waarvan 
K. ter Laan in deze Kamer in 1922 zeide: „Zo'n orgaan heeft Neder
land niet nodig". Zo*n orgaan diende, volgens K. ter Laan destijds, 
alleen maar om de belangen van de bezittende klasse te beschermen, 
die altijd meent, dat zij in gevaar is en dat zij bijzondere onder
drukkingsapparaten nodig heeft. De omstandigheden zijn niet ver
anderd, vergeleken bij die in de tijd, waarin de heer K. ter Laan deze 
uitspraak deed. Toch zit de heer Vermeer en met hem verschillende 
partijgenoten broederlijk verenigd met de heren Roo-.jen en Duymaer 
van Twist in de Burgerwacht. Inderdaad brengt de ontwikkeling nu 
eenmaal mee. dat de ontmaskering van bepaalde groeperingen steeds 
sneller gaat. Daarom is het duidelijk, dat de arbeidersklasse van dit 
land niets voelt voor de burgerwachtmethoden van de heer Vermeer 
en consorten. Daarom zal ook, alle propaganda ten spijt, dit ors 
roemloos ten onder gaan. Het werkende volk, dat jarenlang geduld 
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heeft gehad, komt in verzet tegen de last. die op zijn schouders wordt 
gelegd. Dit apparaat is geschapen om dit verzet te breken. Ook de 
Duitsers hebben dat geprobeerd. Het is niet gelukt en ook de heren 
Vermeer en Duymaer van Twist zal het niet gelukken. 

Ik kom thans tot het slot van hetgeen ik wil zeggen. 
Deze begroting brengt voor het werkende volk niets dan ellende. 

Nu reeds zien duizenden vrouwen in dit land met angst de post 
te gemoet, vrezende, dat ook voor haar het noodlottige bericht zal 
komen, dat reeds voor honderden vrouwen is gekomen. Wanneer de 
Regering deze politiek zal kunnen blijven voortzetten, zullen dat geen 
honderdtallen blijven, maar duizendtallen worden. Daarom ook weet 
ik, ondanks het gelach in deze Kamer en ondanks het sarcasme, dat 
onze fractie het belang van het werkende volk en de opvattingen 
van het werkende volk vertegenwoordigt, wanneer ik tegen de Mi
nister zeg: deze blokpolitiek, dit aangaan van militaire akkoorden, 
dit streven naar z.g. samenwerking, zal voor het werkende volk van 
Nederland alleen ellende veroorzaken. Het werkende volk wordt niet 
bedreigd, noch door de Sovjet-Unie, noch door de volkeren van 
Oost-Europa. Daarom kan ik ook niet akkoord gaan met een oorlogs
begroting, zoals hier ter discussie staat. Daarom zijn wij ook van 
mening, dat niet uitbreiding van bewapening, maar beperking van de 
bewapening, ontwapening, geen uitbreiding van de dienstplicht, maar 
beperking van de dienstplicht essentiële voorwaarden zijn voor de 
vrede, de welvaart en de vrijheid van ons volk. 

De heer Tilanus: Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met grote aan
dacht geluisterd naar de rede van de geachte afgevaardigde, die mij 
is voorafgegaan. Ik behoef wel niet te zeggen, dat ik het in bijna 
geen enkel opzicht met hem eens heb kunnen zijn. De geachte spreker 
heeft de vraag gesteld, waarom zulke hoge begrotingen van Oorlog 
en van Marine aan de Staten-Generaal moesten worden voorgelegd. 
Ik wil met een enkel woord op die vraag ingaan. Wij weten allen, dat 
er spanningen in de wereld zijn en dat dit een gevolg is van de 
tegenstellingen, die er in de wereld zijn, laat ik het openlijk uit
spreken: door het zeer scherpe optreden van Rusland. Er is opnieuw 
helaas een bedreiging van de vrijheid. Het is niet te ontkennen, dat 
er weer landen zijn ten onder gegaan en dat over volken de nacht 
van onderdrukking en terreur is neergedaald. Toen ik de heer Haken 
hoorde zeggen datgene, wat hij naar voren heeft gebracht, dacht ik, 
dat de spreker, die hem is voorafgegaan, de laatste spreker van 
verleden Dinsdagavond, de heer Vermeer, eigenlijk gelijk had, toen 
hij zeide, dat zij, die zo schetteren — als zoeven gebeurde — over 
de hoogte van onze militaire uitgaven, zich tot hun buitenlandse last
gevers — zo zeide hij —, of laat ik liever zeggen, hun buitenlandse 
vrienden, moeten wenden en tot hen ronduit moeten zeggen, dat zij 
het zijn, die deze lasten veroorzaken. 

De spreker, die mij is voorafgegaan, zeide, dat hij sprak namens 
het „werkende volk". Ik heb in de Kamer wel horen spreken over 
het „stakende volk" en over het „gaarne stakende volk". Ik geloof, 
dat hij eerder de vertegenwoordiger daarvan is dan dat hij zich hier 
kan opwerpen speciaal als de vertegenwoordiger van het werkende 
volk. 

Hij sprak over de „andere wereld". Een schrijver uit de andere 
wereld had gezegd: in die andere wereld leest men gelukkig niets 
over oorlog. Maar de mensen in die andere wereld zijn niet vrij. 
Daar mag niet anders geschreven worden dan datgene, wat van 
bovenaf gedicteerd wordt. Het is volkomen te begrijpen, dat men 
daarvan dus niets leest. Wie weet er iets af van datgene, wat er ge
beurt achter het ijzeren gordijn, dat zich uitstrekt van Berlijn naar het 
Zuiden? Geen mens weet wat zich daar afspeelt en wat men daar 
voorbereidt. 

Van Moskou uit is er over de gehele wereld een net gesponnen. 
Overal heeft men zijn invloed en tracht men zijn invloed uit te oefe
nen. De speech, die zoeven gehouden is, is er opnieuw een bewijs van. 

Ik ben het met de heer Vermeer eens, wanneer hij zegt: ons volk 
heeft een afkeer van oorlog en geweld. Wij zijn inderdaad een vrede
lievend volk. God verhoede, dat deze ellende opnieuw over de wereld 
zou komen. Maar de verdediging van de vrijheid van het Westen is 
een levenskwestie geworden. Helaas geldt nog steeds in de wereld 
— en ik wilde, dat het anders was — de oude Latijnse spreuk: ei vis 
pacem, para bellum. Men heeft getracht deze te vervangen door: ei 
vis pace. cole justitiam. 

In de wereld van vandaag vraag ik mij af: dat recht zou men willen 
voeden, zou men willen kweken, maar waar is het? 

Wanneer men luistert naar de beraadslagingen in de Veiligheids
raad, dan vraagt men zich telkens af: is daar nog recht? 

Ik geloof, dat de beschouwingen van de geachte afgevaardigde de 
heer Haken ons geen stap verder brengen en dat hij zijn vredelievende 

(Tilanus) 
woorden maar liever met dezelfde aandrang moet uitspreken tegen 
zijn vrienden in het oosten van Europa. 

Mijnheer de Voorzitter! Artikel 126 van de Nederlandse Grondwet 
zegt, dat door de wet de begrotingen van alle uitgaven des Rijks 
worden vastgesteld en de middelen tot dekking worden aangewezen. 
De behandeling van de begrotingen in de Staten-Generaal heeft een 
tweeledig doel; in de eerste plaats die wetten vast te stellen, zoals 
artikel 126 van de Grondwet eist, d.w.z. de uitgaven vast te stellen, 
waaraan de Regering als maximum kredietposten gebonden is; in de 
tweede plaats, in verband daarmede en als ondergrond van deze be
groting, het Regeringsbeleid te beoordelen. 

Nu heb ik het gevoel, dat de behandeling zeer in het bijzonder van 
de begrotingen van Oorlog en van Marine meer gelegenheid biedt 
voor het tweede, nl. een beoordeling van het Regeringsbeleid, dan voor 
het eerste, nl. om een bindende wet vast te stellen, die de uitgaven zal 
beperken, al zal men dit formeel — de Grondwet eist het — be
horen te doen. Waarom / ;< ik dit? Omdat ik ten aanzien van de 
uitgaven voor Oorlog en Marine, meer nog voor Oorlog dan voor 
Marine, het gevoel heb, dat wij verkeren op drijfzand. Nog twee of 
drie dagen, voordal deze begroting aan de orde kwam, werden aan 
de Staten-Generaal toegezonden twee Nota's van Wijziging, een Nota 
van Wijziging op hoofdstuk VIII A, waarbij deze begroting onver
wacht werd verhoogd met een bedrag van f 2 900 915, en een ver
hoging van hoofdstuk VIII B met een verhoging van f215 740. Een 
wijziging van hoofdstuk VIII A met f 2 900 000! Het is geen kleinig
heid en ik heb er nog niemand iets over horen zeggen. Maar wan
neer men er even over nadenkt, heeft men het gevoel, dat het voort
durend verschuift. Men staat voor onverwachte uitgaven en op een 
bepaald moment hopen de uitgaven voor bepaalde posten zich plotse
ling op tot een zandberg, waarvan de hoogte van te voren niet te 
overzien is. De Regering heeft dat in het begin van de Memorie van 
Toelichting van deze begroting ook vrij duidelijk uitgesproken, nl. 
dat er suppletoire begrotingen zullen moeten volgen, en in de be
groting zelf vinden wij daarvan telkens voorbeelden, waarvan de 
Regering heeft moeten zeggen, dat niet onaanzienlijke verhogingen 
zouden zijn te wachten. Ik denk aan de overbruggingsuitkering. Op 
blz. 12 van de Memorie van Antwoord lees ik: 

„Om deze redenen zou de overbruggings-uitkering — die 
maximaal voor 12 maanden kan worden toegekend — wel eens 
veel grotere kosten kunnen medebrengen dan bij de samen
stelling van de begroting redelijkerwijze kon worden voorzien. 
Ook het bedrag dat voor andere demobilisatie-voorzieningen 
nodig zal zijn, zoals voor studietoelagen, is van vele onzekere 
factoren afhankelijk, terwijl op cijfers van voorafgaande jaren 
in deze niet kan worden teruggegrepen. Daar de ondergetekende 
de opvatting van verscheidene leden ten volle onderschrijft, dat 
onze gedemobiliseerden in geen enkel opzicht nog verder ge
dupeerd mogen worden, zal een aanvullende begroting worden 
ingediend, indien de gevraagde gelden ontoereikend zullen 
blijken te zijn." 

Wij kunnen er wel zeker van zijn, dat, wanneer er straks een be
langrijke demobilisatie zou plaats hebben, wanneer b.v. de 7-Decem-
ber-divisie zou terugkeren, de Regering komt te staan voor belang
rijke overbruggingsuitkeringen en dat alleen door zo'n kwestie de 
begroting onverwacht een niet onbelangrijke stijging zal ondergaan. 

Dit is geen verwijt aan de Regering. De Regering is afhankelijk van 
de internationale ontwikkeling en van wat inwendig in het Koninkrijk 
hier en overzee wordt vereist. Men kan deze begroting dan ook alleen 
overzien en alleen bezien in het licht van de internationale verhou
dingen, van datgene, wat zich in de wereld afspeelt, en de verplich
tingen, die op ons volk komen te rusten. Daarom hecht ik ook, 
anders dan vroeger, niet overmatig veel waarde aan de cijfers, die 
aan de Staten-Generaal zijn voorgelegd. Die cijfers mogen op een 
zeker moment bij de samenstelling van de Rijksbegroting in het 
algemeen in de ogen van de Minister van Financien genade vinden, 
maar deze cijfers zeggen ons betrekkelijk weinig. Het hinkende paard 
komt de laatste jaren telkens achteraan in de vgrm van suppletoire 
begrotingen, die, of men wil of niet, ook nu zullen moeten volgen. 
Ik wil slechts de wens kenbaar maken, dat deze suppletoire be
grotingen niet tot het laatste moment worden uitgesteld, maar tijdig 
worden ingediend, zodat de Staten-Generaal die suppletoire be
grotingen telkenmale behoorlijk kunnen behandelen. 

Wanneer ik in de grote lijn de beide begrotingen bezie, na de 
•indiening van de laatste Nota's van Wijziging, dan ziet een en ander 
er zó uit, dat voor Oorlog de gehele dienst zal omvatten 540 millioen: 
voor de gewone dienst 345 millioen, voor de buitengewone dienst 
195 millioen; en voor de Marine: de gehele dienst 323 millioen: voor 
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de gewone dienst 209 en voor de buitengewone dienst 114 millioen. 
Te zamen is dit een bedrag van 863 miilioen en het is dus juist als de 
heer Haken dit bedrag noemt. Ik heb een dezer dagen eens opgezocht 
de cijfers van de begroting van het Departement van Defensie, dus de 
Departementen van Oorlog en Marine te zamen, van het laatste jaar 
vóór de oorlog, van 1940. Toen werd er voor het Departement een 
uitgave van 2,1 millioen (dat was dus voor het Departement zelf) 
gevraagd; voor militaire uitgaven 140,5 millioen en voor niet-militaire 
uitgaven 4,8 miilioen. Totaal 147,8 millioen. Kapitaalsdienst 84 
millioen. Bij elkaar bedroeg de gehele dienst dus 232 millioen. Dat 
vond men toen een exorbitant hoog bedrag. Deze begroting voor 
1949 is bijna viermaal zoveel; het spreekt voor zich zelf, dat dit 
een enorm bedrag is, vooral indien men bedenkt, dat dit nog te laag 
is geraamd en dat er op deze begroting nog belangrijke bedragen 
zullen volgen. Dit is ons nu eenmaal door de nood opgelegd en wij 
kunnen eenvoudig niet anders. De belangrijkste verhogingen, die nog 
zullen volgen, hetzij in de loop van dit jaar, hetzij in de loop van het 
volgende jaar, zijn die, welke een gevolg zijn van de uit het Westpact 
voortvloeiende verplichtingen. De Memorie van Antwoord is ge
dateerd 16 December. Wij zijn thans zes weken verder. 

De Ministers van Landsverdediging van de vijf Mogendheden 
hebben samensprekingen gehouden. Maarschalk Montgomery is on
langs hier geweest. Wij hebben in de couranten gelezen van de ver
plichting, die aan Nederland zou worden opgelegd; volgens de laatste 
berichten zou dat zijn drie divisies. De Memorie van Antwoord duidt 
op blz. 9 slechts de mogelijkheid aan van een reële bijdrage aan 
de te vormen bondgenootschappelijke strijdmacht. Ik zou de Minister, 
evenals andere sprekers, die mij vooraf gingen, willen vragen, voor 
zover dit met 's lands belang niet in strijd is, of de Minister kan 
mededelen voor welke personeels en materiële uitgaven wij zullen 
komen te staan en hoe men zich deze organisatie voor ons land denkt. 

Het heeft mij getroffen, dat wel de begroting van Oorlog hierover 
rept. In de Memorie van Toelichting en de Memorie van Antwoord 
van de begroting van Marine vind ik daarvan zeer weinig en ook 
in de dagbladen heb ik, na het jongste bezoek van veldmaarschalk 
Montgomery, over een taak van de Marine niets gehoord. Nu heeft 
de geachte afgevaardigde de heer Roosjen hieraan een beschouwing 
gewijd en gezegd: Ik heb in de aanvang, enige maanden terug, in 
de dagbladen gelezen, dat Nederland te land heel weinig zou kunnen 
doen; de marine en de luchtmacht zouden de aangewezen organen 
zijn in de bondgenootschappelijke plichten. Daarna is men echter 
de andere kant opgegaan en hoort men alleen, dat door een land
macht de nodige steun moet worden gegeven, en wordt er over de 
vloot en de luchtmacht gezwegen. 

Ik begrijp zeer goed, dat er dergelijke aarzelingen, dergelijke 
schommelingen, zijn geweest, toen men nog niet wist welke kant het 
zou opgaan, en dat men dacht, waar op Nederland die zware last 
drukt met betrekking tot Indonesië, dat wij moeilijk iets konden 
leveren aan een landleger en dat onze kracht moest worden gezocht 
bij marine en luchtmacht en dat men nu een andere kant is opgegaan. 
Het zal mij intussen zeer aangenaam zijn, indien de Regering, wanneer 
zij dat kan doen, de Kamer nader zou inlichten. Ik wil daarover 
echter nog een enkele opmerking maken. 

Het heeft mij zeer getroffen, dat bij de laatste persuitingen, na 
het bezoek van de veldmaarschalk Montgomery, uitsluitend werd 
gesproken over bijdragen te land en dat over de marine werd ge 
zwegen. Nederland is door de eeuwen heen een zeevarend volk 
geweest. Ik vertrouw, dat de Regering er voor zal waken, dat bij 
een eventueel bondgenootschappelijk optreden de Nederlandse marine 
haar plaats zal innemen, zoals zij in de laatste oorlog op waardige 
wijze haar plaats heeft ingenomen. Ik vertrouw, dat de Regering bij 
de samensprekingen met andere Mogendheden er op zal staan, dat 
Nederland niet alleen te land, maar ook ter zee en in de lucht haar 
taak zal hebben te vervullen en dat Nederland bereid zal zijn, die 
taak te vervullen. 

In de stukken lezen wij als taak voor de Koninklijke Marine voor 
het jaar 1949: 

1°. medewerken aan het herstel van orde en recht in Indonesië: 
2°. afwikkeling van de nasleep van de oorlog; 
3°. opbouw van de vloot en de personeelsorganisatie. 
Als oorlogstaak wordt aangegeven een tweeledige taak: bescher 

ming van onze belangrijke koopvaardijvloot en de verdediging van 
de ons toevertrouwde belangen. De heer Vermeer meerde, dat beide 
specifiek Nederlandse belangen zijn. Ik ontken dat ni<*t, maar men 
vergete daarbij niet, dat de bescherming van onze belanarijke koop
vaardijvloot een taak is, die, zoals in de vorige oorlog is gebleken. 
ook grote internationale betekenis heeft. Dit moet niet worden 
voorbijgezien. Voor deze taak zullen wij materieel en personeel 

moeten hebben en zullen wij van het begin af moeten zijn inge
schakeld; wij zijn dat aan onze maritieme geschiedenis en onze 
belangen verplicht. Ik hoop. dat de Koninklijke Marine in dezen de 
volle aandacht van de Regering zal hebben en ook bij dit internatio
nale optreden niet van haar rechtmatige plaats in de wereld en de 
wereldzeeën zal worden verdrongen. Het mag n;ct 'o zijn — daarom 
blijf ik er nog een ogenblik bij stilstaan —, dat de Koninklijke Marine 
zou worden weggedrukt. 

De kritiek, die de geachte afgevaardigde de heer Roosjen Dinsdag
avond heeft uitgesproken naar aanleiding van een door hem geci
teerde radiospeech van een paar weken geleden, kan ik volkomen 
delen. Ik moet met hem afkeuren, dat dergelijke dingen van semi
officiële zijde worden gezegd. 

Het defensievraagstuk zal, naar mijn inzicht, door het Kabinet 
als één geheel moeten worden gezien. Dat vraagstuk moet niet 
alleen worden gezien onder de dreiging uit het Oosten, alleen dus 
voor Europa. Bij de Nederlands-lndonesische-Uniegedachten zal men 
aan de marine de nodige aandacht moeten geven. Reeds thans doet 
onze marine in Indonesië uitnemend en nuttig werk. Tijdens be
sprekingen, die ik het voorrecht had in Indonesië met admiraal 
Pinke te voeren, om te horen wat onze marine doet, heb ik grote 
bewondering gekregen voor het werk aldaar van de marine. Wanneer 
men hier te recht met veel waardering spreekt over de prestaties 
van het Koninklijk Nederlandse Leger en het Koninklijk Nederlands
Indonesische Leger, onder commando van generaal Spoor, dan mag 
hier zeer zeker ook een woord van grote waardering worden ge
sproken voor het verrichten van de moeilijke en belangrijke taak 
door de Koninklijke Nederlandse Marine, onder leiding van admi
raal Pinke. 

De ogen van onze bondgenoten moeten er voor openblijven, dat 
wij de zee willen blijven bevaren en dat wij onze handelsvloot moeten 
kunnen blijven beschermen en dat wij zowel in de West als in de 
Oost ook onze plichten ter zee hebbon te vervullen en ons daarvan 
niet laten verdringen. 

Zou Nederland zich terugtrekken op militair maritiem gebied, dan 
— daarvan ben ik ten voile overtuigd — nemen anderen onvermijde
lijk onze plaats in met alle consequenties van dien. Dit mag niet. Ik 
hoop, dat de ogen niet alleen van deze Minister, maar ook van het 
gehele Kabinet voor deze belangen wijd openstaan. 

Ik wil er niet meer van zeggen, maar ik wil aan de Minister in
slantelijk deze vraag stellen: Is de Minister bereid nadrukkelijk toe 
te zeggen, dat, hoe de deelneming aan het Westeuropese pact ook zal 
uitvallen, de aanbouw van de Nederlandse zeemacht, zoals die thans 
in deze begroting is neergelegd, on verkort en zonder verder opont
houd zal worden uitgevoerd? 

Mijnheer de Voorzitter! Het algemene beleid van de Minister geeft 
mij weinig aanleiding tot kritiek, noch ten aanzien van Oorlog, noch 
ten aanzien van Marine. Ik ben er mij diep van bewust, dat de taak 
van deze Minister als hoofd van beide Departementen niet alleen 
hoogst belangrijk, maar ook zeer zwaar is. De verplichtingen, die 
tloor Oorlog en Marine aan ons volk moeten worden opgelegd, snij
den diep in ons volksleven, raken schier ieder gezin. Ik heb de alge
mene indruk, dat door de Minister en zijn ambtenaren naar recht en 
billijkheid wordt gehandeld en er naar wordt gestreefd in geestelijk 
opzicht, in stoffelijk opzicht en in sociaal opzicht gedurende de dienst 
en bij demobilisatie voor onze mannen te zorgen. 

Mijn algemene waardering sluit natuurlijk niet uit, dat ik ten 
aanzien van enige dclailpunten wel enkele vragen heb, die ik nu 
graag aan de Regering wil voorleggen. 

Ik wil ook graag een enkele opmerking maken over iets, waar
over de geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft gesproken. 
Op blz. 3 van de Memorie van Antwoord van hoofdstuk VIIIA 
wordt namelijk gesproken over de Sectie G 8 (Krijgsgesehiedenis) 
van de generale staf. De bezetting bestaat uit 2 hoofdofficieren, 
1 subalterne officier, 2 adjudanten-onderofficier, 1 dienstplichtig 
sergeant en 8 burgerarbeidskrachten, waarvan 2 in vaste dienst. 

Ik begrijp niet, waarvoor al dat personeel nodig is. Moeten al 
die acht burgerarbeidskrachlen meehelpen aan de onderzoekingen 
naar de Spaanse successie-oorlog? Wat moeten zij eigenlijk doen? 
Ik begrijp het niet goed. Ik lees aan het einde van de passage op 
blz. 3 van de Memorie van Antwoord, dat de sectie is gevestigd 
in het gebouw Kanaalweg 2 te Scheveningen. Ik weet, dat de 
Minister vroeger wel eens tijdens de laatste mobilisatie langs het 
gebouw wandelde, toen nog in militair uniform. Ik loop er ook 
dikwijls langs en zie dan twee herenhuizen naast elkaar en zie ook 
het bordje, waarop de naam van het bureau staat, maar denk dan: 
zijn voor dit werk twee grote herenhuizen nodig? Ik hoop, dat de 
Minister dit eens ernstig wil nagaan. 
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Volgens de Memorie van Antwoord bedragen de huisvestings

kosten f3330 en de personeelskosten f54 043. Het lijkt mij toe, dat 
er aanleiding is, hier wat te bezuinigen. Ik zou de vraag willen 
stellen: kan dit bureau niet worden ondergebracht in het grote 
gebouw aan het Bleijenburg, waar het archief van de Koninklijke 
landmacht is gevestigd? 

Er zijn grote lokalen, waarin heel weinig personeel zit, voor zover 
ik heb kunnen nagaan. Ik weet niet of dat nog zo is. Den Haag 
zou dankbaar zijn, als deze twee huizen vrij konden komen. Is er 
zoveel werk voor dat personeel? Ik sluit mij, wat dit betreft, bij de 
opmerking van de heer Vermeer aan. 

Dan krijgen wij de legerfilm en fotodicnst; deze kost f 326 950. 
Ook hier moet ik vragen: Is dat nu werkelijk nodig? Daarover zijn 
vragen gesteld in het Voorlopig Verslag en de Memorie van Ant
woord geeft daarop een heel leuk antwoord. Die zegt: Ja, het is 
op het ogenblik nodig. Ik lees: 

„Dit is mede noodzakelijk in verband met de andere taken 
van deze dienst. Evenwel zal bevorderd worden, dat de opzet 
van de dienst wordt ingekrompen, zodra hiertoe voldoende aan
leiding bestaat" 

Ja, Mijnheer de Voorzitter, nu is de Kamer nog even wijs als te 
voren. Ik zou zeggen: de toestand van 's lands financiën noopt toch 
wel op deze 3} ton enige, zo niet zeer belangrijke bezuinigingen 
aan te brengen. 

Dan tref ik aan de ,.legervoorlichtingsdienst". Voor 1948 was voor 
deze dienst uitgetrokken een bedrag van f454 959; voor 1949 is dat 
bedrag geklommen — het is als een olievlek, die zich uitbreidt! — 
tot f 676 400, 63 ton! Alleen voor de voorlichting. Is dit nu zo be
langrijk? Moet hiervoor zo'n hoog bedrag worden uitgetrokken? Ik 
zou hiervoor de zeer bijzondere aandacht van de Regering willen 
vragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb iets wonderlijks gevonden bij 
artikel 11 in de Memorie van Toelichting. Daar wordt ons een 
bezuiniging meegedeeld, die een dikke f7000 kost, als ik het goed 
begrijp. Ik lees bij genoemd artikel: 

„Tn verband met de voorgenomen opheffing van het Militair 
Deviezenbureau en de overneming der werkzaamheden door 
het Bureau Ambtenarenreizen en Militaire Diensten van de 
Nederlandse Bank N.V., is dit artikel hoger geraamd." 

Men zou verwachten, dat er stond: lager geraamd; er staat echter: 
hoger geraamd. Nu wordt er geraamd een bedrag van f7320, terwijl 
het voor 1948 slechts f200 was. Ik begrijp niet, hoe deze bezuiniging 
een dergelijke verhoging van uitgaven kan meebrengen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik moet nog een enkel woord zeggen in 
aansluiting aan opmerkingen, die reeds in de Kamer gemaakt zijn 
over de dienstplichtige onderofficieren-administrateur. Daarmee is 
het mijns inziens een lijdensgeschiedenis. Wij vinden daarover in de 
Memorie van Antwoord twee passages, een op blz. 11 en één op 
bladz. 13. Om des tijds wille zal ik het niet citeren. Op bladz. 11 
wordt gesproken over de demobilisatie van de dienstplichtige onder
officieren-administrateur in Indonesië; op bladz. 13 over die in 
Nederland. De diensttijd van deze onderofficieren-administrateur is 
mijns inziens inderdaad te lang; dit is op de duur onhoudbaar. Men 
heeft nu het aantal in opleiding zijnde onderofficieren-administrateur 
belangrijk verhoogd; maar ook daarmee beleeft men enige narigheid, 
in zoverre, dat er jongelui zijn geweest, die zeer slecht examenwcrk 
hebben ingeleverd, eenvoudig uit angst, dat zij straks adniinistratcur 
zouden worden: een zeventigtal is naar Indonesië gestuurd; doordat 
men deze administrateurs, in vergelijking met de instructeurs, te lang 
onder de wapenen houdt, krijgt men spanningen, die ik niet goed
praat, maar die men beter kan voorkomen. Zo zou ik willen vragen: 
worden deze jongelui, als ze opgeleid zijn, direct goed gebruikt.' 
Daarachter zet ik nog een vraagteken. Ben ik wel ingelicht, dan 
heeft men b.v. een stuk of acht van deze jonge sergeanten-admini
strateur — na een opleiding van negen maanden — aan het Depar
tement achter een kaartenbak gezet. Dat kan ook een jongen, die 
goed lager onderwijs genoten heeft. Men zet daar geen mensen neer, 
die een opleiding van negen maanden achter de rug hebben voor 
administrateur, terwijl er zoveel anderen zijn, die hunkeren om naar 
huis te gaan. 

Naar mijn mening wringt de schoen hier ietwat: daarom ben ik er 
even bij blijven stilstaan. Ik hoop, dat deze zaak de volle aandacht 
van de Minister van Oorlog zal hebben. 

Over de kostwinnersvergoeding is zoeven door de heer Haken ge
sproken. Ik moet daarover ook iets vragen. Wanneer ik het goed heb, 

bestaat alleen een regeling op dit punt voor de militairen beneden 
de rang van officier; voor hen, die officier worden, houdt deze rege
ling op te gelden. Dat geeft scheve verhoudingen. Ik wil daarvan een 
voorbeeld geven, omdat een voorbeeld de dingen het duidelijkste aan 
het licht brengt. Ik noem dan het geval van een man, die in dienst 
kwam en als ongeoefend soldaat een totaal inkomen kreeg door de 
kostwinnersvergoeding van f 2737,50. De heer Haken heeft zoeven 
gezegd, dat die kostwinnersvergoeding schandalig laag was; wanneer 
ik dat bedrag zie, dan kan ik die opmerking van de heer Haken niet 
onderschrijven. Als geoefend soldaat werd dit f2828; hij werd korpo
raal; het bedrag ging weer iets omhoog, nl. tot f 3011; daarna werd hij 
sergeant en dan valt het weer terug op f 2818; vervolgens werd hij 
vaandrig; toen werd hetzelfde bedrag aangehouden. Maar toen maakte 
hij promotie en werd hij tweede luitenant. Nu is er echter een bepaling, 
dat legerorder no. 79 van 1948 niet op officieren van toepassing is 
en nu valt hij terug op een inkomen in totaal van f 2244, nl. zijn 
jaarwedde, terwijl hij als soldaat, als korporaal, als sergeant en als 
vaandrig meer had. Als korporaal had hij het hoogste bedrag gehad, 
nl. f3011. Wordt hij nu tweede luitenant, dan valt hij terug op f 2244. 
Dat is scheef en daaraan moet iets gewijzigd worden. Daarbij komt 
nog, dat lagere militairen worden gekleed door het Rijk, terwijl een 
officier zich zelf moet kleden. Daarin is dus iets scheefs. Ik vraag 
daarom de aandacht van de Minister om voor de officieren te bewer
ken, dat een dergelijke terugval in inkomsten voor de gezinnen wordt 
voorkomen. 

Wat betreft de Koninklijke marechaussee een enkele opmerking, 
mede naar aanleiding van hetgeen daarover gesproken werd bij de 
begroting van Justitie. De heer Van der Feltz heeft toen de Minister 
van Justitie gevraagd aandacht te schenken aan het feit, dat men op 
het ogenblik iemand van de Rijkspolitie en iemand van de Koninklijke 
marechaussee moeilijk kan onderscheiden. Ik acht dit inderdaad niet 
juist. Ik heb de indruk gekregen, dat de Rijkspolitie in uiterlijk voor
komen de Koninklijke marechaussee heeft willen naiipen. Er bestaat 
een Voorlopig Voorschrift tot vaststelling van de uniformen van de 
Rijkspolitie van 8 November 1946; op grond daarvan is de uniform 
van de Koninklijke marechaussee bijna geheel nagebootst Dit is niet 
goed, ook niet uit militair oogpunt. De Koninklijke marechaussee zijn 
militairen, de anderen zijn dat niet. Men moet beide korpsen in hun 
uiterlijk voorkomen kunnen blijven onderscheiden, ook met het oog 
op een eventuele oorlog. Ik vestig op deze kwestie de aandacht van 
de Minister van Oorlog. De Minister van lustitie heeft bij de behan
deling van de begroting van Justitie toegezegd, dat hij deze zaak zal 
bezien. Ik vraag daarvoor thans ook de aandacht van de Minister van 
Oorlog. 

Iets langer moet ik stilstaan bij een passage op bl. 14 van de 
Memorie van Antwoord betreffende de begroting van Oorlog, waar 
het gaat over de samensmelting van de Koninklijke landmacht en van 
het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger. Daarover is ook ge
sproken door de geachte afgevaardigden de heren Hooij en Vermeer. 

Ik moet zeggen, dat ik het met die sprekers — ik zal dit straks 
nader toelichten — toch niet geheel eens kan zijn. Er staat daar 
een passage, die ik om haar belangrijkheid toch wel even moet 
voorlezen. Er staat: 

„De eenheid van het toekomstige Koninkrijk vereist één 
Land en Luchtmacht, evenals er thans reeds cén Marine 
bestaat. Op het tijdstip, waarop de Verenigde Staten van 
Indonesië zullen zijn tot stand gekomen, zal er — om redenen 
van staatsrechtelijke aard — eveneens een regeling moeten zijn 
getroffen ten aanzien van de positie van het K.N.I.L. Hoe deze 
/al moeten zijn, is thans nog in studie. Deze regeling zal in 
verband staan met de bevoegdheden, welke thans door de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon ten aanzien van het K.N.I.L 
worden uitgeoefend; zij zal voorts aan de Minister van Oorlog 
bevoegdheden ten aanzien van dit leger geven. De talrijke, zich 
bij een samensmelting voordoende problemen, liggen aanvanke
lijk op het gebied van de wijzigingen van de rechtspositie 
(plaatsing in de ranglijst, dienstverlating, pensioenen, enz.) van 
het personeel van het K.N.I.L. 

Samensmelting kan na oplossing van vorengenoemde pro
blemen tot stand komen." 

Mijnheer de Voorzitter! Deze passage in de Memorie van Ant
woord heeft ons geacht medelid de heer Hooij aanleiding gegeven 
om te zeggen, dat hij het daarmede volkomen eens was^ Hij ver
klaarde zich daarmede akkoord. 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer is. toen hij over deze 
kwestie sprak, begonnen met zich nogal in boze termen uit te laten 
met betrekking tot het K.N.I.L. Wat die geachte afgevaardigde 
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daaromtrent heeft gezegd, heb ik voor dat leger toch eigenlijk als 
grievend gevoeld. Sprekende over de bevordering, welke bij het 
K.N.I.L. heeft plaats gehad, zeide de geachte afgevaardigde — men 
kan het lezen in de Handelingen van 25 Januari, blz. 1006, onder
aan, en blz. 1007, bovenaan —: 

„Hier is geen sprake meer van goede trouw. Ik aarzel niet 
om dit sabotage te noemen. Mijn standpunt is, dat de Minister 
het beste zou doen voor te stellen het K.N.I.L. op te heffen. 
Het personeel kan dan op wachtgeld gesteld worden en in de 
gelegenheid worden gesteld dienst te nemen in de Koninklijke 
landmacht. Een radicale oplossing! Zeker! Maar de enige, naar 
mijn oordeel, om er uit te komen." 

Inderdaad is dit zeer radicaal gesproken, Mijnheer de Voorzitter, 
maar ik vind dit grievend voor het K.N.I.L. Deze woorden op zich 
zelf getuigen niet van dankbaarheid, getuigen niet van waardering 
voor de uiterst belangrijke prestaties, welke door het K.N.I.L. zijn 
verricht. Ik hoop, dat deze radicale uitspraak door de geachte af
gevaardigde zal worden herzien. Hij sprak met boosheid over de 
rangverhogingen, welke hebben plaats gehad. Hij meende dit te 
mogen noemen: sabotage. Ik heb mij daarover verbaasd en ik heb 
mij afgevraagd of de geachte afgevaardigde zich wel goed heeft 
gerealiseerd, welke de verhoudingen zijn binnen het Koninkrijk dn
Nederlanden. Wij hebben hier te maken met artikel 61 der Neder
landse Grondwet, dat zegt: 

„De Koning heeft het oppergezag over zee en landmacht. 
De militaire officieren worden door hem benoemd. 
Zij worden door hem bevorderd, ontslagen of op pensioen 

gesteld, volgens de regels door de wet te bepalen." 

Dat geldt voor Nederland. Maar voor Indonesië geldt iets anders. 
Daarvoor geldt, op grond van een ander Grondwetsartikel, artikel 32 
van de Indische Staatsregeling, waarin staat, dat de Gouverneur
Generaal —- op het ogenblik de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon — opperbevelhebber is van de in Nederlandsch-Indië aan
wezige landmacht. In de tweede plaats, dat de bevelhebber der 
landmacht door de Koning wordt benoemd. In de derde plaats, dat 
de officieren door de Gouverneur-Generaal —• dus nu de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon — worden benoemd. 

En voorts: 

„De rang van opperofficier wordt verleend door de Koning 
Alle overige bevorderingen van de officieren geschieden dooi
de Gouverneur-Generaal" — dus de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon — „op de voet bij ordonnantie gesteld." 

In Indonesië geldt op het ogenblik artikel 32 van de Indisch; 
Staatsregeling. Nu meen ik, dat, wanneer wij onze Staatsverhou
dingen zuiver willen houden, wij ook de bevoegdheden moeten 
laten daar, waar zij zijn. 

Wanneer hier de geachte afgevaardigde de heer Vermeer dan ook 
spreekt van sabotage, is dat een woord, waarmede hij zich feitelijk 
richt tot de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Het lijkt mij, 
dat hij dit niet geheel heeft doorzien en dat hij dat zeker zo niet 
aan het adres van dr. Beel heeft willen uitspreken. Daarom meen 
ik, dat hij zich hier ten zeerste heeft vergist. Ik vertrouw dan ook, 
dat hij èn ter wille van de eer van het Koninklijk Nederlands-In
donesische Leger en de belangrijke prestaties van dat leger èn ter wille 
van de bevoegdheden, die aan de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon toekomen, deze zijns inziens zo radicale uitspraak bij nadere 
overweging zal betreuren. 

Maar, Mijnheer de Voorzitter, er zit in die passage in de Memorie 
van Antwoord nog iets anders. Daarin wordt zo heel gemakkelijk 
gezegd — en zo bij oppervlakkige beschouwing kan ik zeggen: het 
is prachtig, wanneer er echter niets gebeurd was —: 

„De eenheid van het toekomstige Koninkrijk vereist één land
en luchtmacht, evenals er thans reeds één marine bestaat." 

Deze Memorie van Antwoord is op 16 December 1948 geschreven. 
Op 13 Januari 1949 is bij de Staten-Generaal ingediend een wets
ontwerp Bewind Indonesië in Overgangstijd. Ik heb, toen ik deze 
passage las, nog eens heel rustig ook dit wetsontwerp doorgelezen 
en heb mij de vraag gesteld, een vraag, die ik nu aan de Minister 
voorleg: heeft de Minister niet voorbijgezien artikel 30 van dii 
wetsontwerp, waarvan de eerste drie leden als volgt luiden: 

(1) Er zijn een federaal leger, een federale marine, alsmede 
daarbij al dan niet ingedeelde federale luchtstrijdkrachten. 

Handelingen der Staten-Generaal — Zitting 1948—1949 — II 

(2) De Federale Regering regelt in overeenstemming met 
Onze Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon de organisatie en 
de taakvervulling van de federale strijdkrachten. De benoeming 
van de officieren geschiedt door de Federale Regering in over
eenstemming met Onze Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 

(3) Zolang en voor zover de federale strijdkrachten, ter be
oordeling van Onze Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, 
haar taak nog niet kunnen vervullen, zal deze waargenomen 
worden door strijdkrachten van de Koninklijke Marine, de 
Koninklijke Landmacht en het Koninklijk Nederlands-Indone
sische Leger." 

De rest van het artikel laat ik nu maar rusten. Ik heb ook de 
Memorie van Toelichting op dit wetsontwerp rustig nagelezen en ik 
weet, omdat ik tot de zogenaamde Negen Mannen behoor, hoe deze 
materie een uitermate moeilijke, maar ook een uitermate tere materie 
is. Ik vraag mij dan ook af of de passage, die in de Memorie van 
Antwoord is geschreven, wel helemaal is doorgedacht. Daaraan zitten 
vele moeilijke kanten. Ik zou veel tijd nodig hebben om dat verder 
te ontwikkelen. Ik wil dat niet dcen. In de eerste plaats is daar de 
samenvloeiing van het Nederlandse leger en het Nederlands-Indone
sische leger. Het kan ook zijn, dat het zal moeten samenvloeien met 
hetgeen in artikel 30 van het wetsontwerp Bewind Indonesië in Over
gangstijd is genoemd. Het is een vraagstuk vol complicaties en moei
lijkheden en het enige, dat ik wil opmerken, is, dat ik achter deze 
passage in de Memorie van Antwoord nog een vraagteken heb ge
plaatst. Men kan dat als ideaal zien en ik kan dat ook als ideaal 
zien, maar het is een tere kwestie, waarover — ik geloof, dat de 
Minister van Oorlog dat ook wel weet - in den Haag en in Ban
doeng vele besprekingen zijn gehouden. 

Ik geloof, dat men met dergelijke dingen, ook met het neerschrijven, 
zeer voorzichtig moet zijn. 

Thans een enkele opmerking over de opleiding van officieren. 
Wij lezen in de Memorie van Antwoord, dat er, wanneer de K.M.A. 
zal gaan werken, een opleiding van drie volle jaren voor technisch 
officier zal zijn, die daarna nog wordt gevolgd door een tweejarige 
applicatiecursus. Voor de technische officier betekent dit een vijf
jarige opleiding. Ik weet, dat onze tijd aan perfectionisme lijdt, maar 
ik vraag mij af of werkelijk een vijfjarige opleiding daarvoor nodig 
is. Ik ken de rapporten daaromtrent niet, maar ik heb mij afgevraagd: 
moet men niet iets overlaten aan de latere studie, wanneer men een
maal in de praktijk van het militaire leven is? 

Was die driejarige opleiding van vroeger van de genie-officieren 
zodanig, dat men daarvoor thans vijf jaren nodig heeft? 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft gepleit voor de 
instelling van een cadettenschool. Hij zeide: „De Minister wijst op 
praktische gronden de oprichting van een cadettenschool af, er is 
geen legeringsmogelijkheid". 

De geachte afgevaardigde had een legeringsmogelijkheid uitge
vonden en zeide: „Staan er in Kampen niet twee kazernes leeg, of 
ben ik daarover niet juist ingelicht?" Handelingen, blz. 1007». 

Hij zeide: „Er is gebrek aan instructeurs, maar het gaat bij een 
cadettenschool toch allereerst om een burgeropleiding. Ziet men 
geen mogelijkheid burger/leraren aan te stellen?" 

Wat het laatste betreft, wil ik wel opmerken, dat er ook in Neder
land een zeer groot gebrek aan burgerleraren is. Wanneer men op 
de H.B.S. of met Gymnasium een leraar moet hebben, is het heel 
moeilijk er aan te komen. Ik wil u wel zeggen, Mijnheer de Voor
zitter, dat ik, toen ik die uitlating van de heer Vermeer hoorde, 
dacht: tempora mutantur et nos mutamur in illis, de tijd verandert, 
maar de mensen veranderen ook! 

Ik herinner mij nog, hoe er van die zelfde banken, toen er destijds 
een cadettenschool in Alkmaar was, en voor de marine een voor
opleiding in Dordrecht, voortdurend op gehamerd werd deze mili
taire instellingen af te schaffen. Het is nu deze geachte afgevaardigde, 
die er voor komt pleiten een cadettenschool op te richten. Die school 
was vroeger een vierde en vijfde klasse Hogere Burgerschool met 
enige militaire opleiding. Ik heb zelf de cadettenschool in Alkmaar 
bezocht en ik heb er geen onaangename herinneringen aan. Wanneer 
ik het echter als oudere bezie, moet ik zeggen, dat het niet zo ver
keerd is geweest, dat men jaren terug op paedagogische en financiële 
gronden gemeend heeft die cadettenschool te moeten afschaffen; op 
paedagogische gronden, omdat ik de jongelui in de leeftijd van de 
vierde en vijfde klasse H.B.S. liever in het huiselijk milieu en in de 
eigen sfeer hun jaren zie doorbrengen dan als zeer jong militair op 
de cadettenschool. 
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Misschien ook heeft de geachte afgevaardigde gedacht aan de Prui

sische cadetlenschool, waar de kinderen na de lagere school in uni
form werden gestoken, doch dit systeem kan ik de Minister zeker 
niet aanbevelen. Ik zou geneigd zijn voor een cadettenschool als 
destijds in Alkmaar te pleiten, wanneer de Regering niet voldoende 
liefhebbers voor de K.M.A. krijgt. De cijfers, die ons in de Memorie 
van Antwoord zijn overgelegd, bewijzen echter, dat daarvoor vol
doende animo is en dat zelfs bij schifting een belangrijk aantal is 
afgevallen. 

Door enkele geachte afgevaardigden is het pleit gevoerd meer 
jongelui tot de K.M.A. en het Kon. Instituut voor de Marine in 
Willemsoord toe te laten zonder dal zij het einddiploma H.B.S. of 
Gymnasium hebben. Er is op gewezen, dat er in dit opzicht verschil 
bestaat tussen Willemsoord, waar men niemand heeft toegelaten 
zonder die diploma's en bij de K.M.A, wel. Ik kan dat volkomen 
begrijpen. Ik weet niet welke de motieven zijn geweest, maar op 
zakelijke motieven kan ik dat begrijpen, omdat men voor de nau
tische opleiding te Willemsoord wiskundige vorming nodig heeft. 
Heeft men die niet, dan kan men de studie niet volgen. Dat geldt 
gedeeltelijk ook voor de studie aan de K.M.A.; voor de technische 
vakken, voor de artillerie heeft men wiskundige vorming nodig. Wil 
men voor die wapens wetenschappelijk gevormde officieren krijgen, 
dan zal van het bezit van het einddiploma Gymnasium B of H.B.S. 
moeilijk kunnen worden afgeweken. Iets anders ligt de zaak voor de 
infanterie en cavallerie. Daarom begrijp ik, dat er verschil is tussen 
deze beide categorieën en dat men voor die studiën aan dat vereiste 
zal moeten vasthouden. 

Voor één punt zou ik nog de aandacht van de Minister willen 
vragen. Wanneer men deze studiën in Breda en in Willemsoord nu 
opnieuw opzet, zal men, anders dan vroeger, bijzondere aandacht 
moeten schenken aan de studie van de vreemde talen. Vroeger werd 
daaraan zeer weinig of niets gedaan. Ik geloof, dat het vooral met het 
oog op een eventuele bondgenootschappelijke oorlog van de aller
grootste betekenis is, dat men zich in die talen bekwaamt, dat men 
nu niet meer de grammatica leert, maar zich in die talen leert uit
drukken. 

Ten slofte wens ik nog iets te zeggen over de geestelijke ver
zorging. Ik ben dankbaar voor hetgeen er met betrekking tot de 
geestelijke verzorging in ons leger en op de vloot gebeurt zowel hier 
te lande als in Indonesië. Ik heb, toen ik in Batavia was, met grote 
dankbaarheid kunnen constateren, dat men op het gebied van de 
geestelijke verzorging voor onze mannen daar doet, wat men kan. 
Er zijn echter te weinig geestelijke verzorgers. Nu wil ik een vraag 
stellen en ik stel die met grote aarzeling en eigenlijk ook met grote 
terughoudendheid, namelijk of, wanneer er wordt geklaagd, en te recht, 
dat er te weinig predikanten zijn, die zich ter beschikking stellen voor 
deze geestelijke verzorging, ook hier — ik zeg nog eens, dat ik de 
vraag met grote aarzeling en terughoudendheid stel —, er dan geen 
reden zou zijn ook hier aan dienstplicht te denken. Men zou het op 
die manier kunnen doen, dat eventueel pondspondsgewijs aan de 
Kerken die plicht werd opgelegd. Dat er nu sprake is van een be
langrijk tekort, is toch eigenlijk een toestand, welke niet mag bestaan. 
Aan de artsen wordt net zogoed die plicht opgelegd. Hier gaat het 
om een geestelijk goed: het is van de allergrootste betekenis. Ik weet, 
dat het een teer en moeilijk punt is, en vraag alleen de zeer bijzondere 
aandacht van de Regering voor dit punt, juist omdat de geestelijke 
verzorging van zo grote betekenis is. 

De geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft van de Regering 
steun gevraagd voor het thuisfront „Humanitas". Hij zeide: „Geeste
lijke verzorgers voor buitenkerkelijke militairen zijn er niet. Het thuis
front ..Humanitas" is een poging om het buitenkerkelijk deel van 
ons volk actief te maken." Ik moet toch de geachte afgevaardigde 
zeggen, dat men de Protestants-Christelijke verzorging en de Rooms
Katholieke verzorging door de geestelijken niet op één lijn kan 
stellen, niet in hetzelfde vlak kan stellen als ..Humanitas". Ik moet 
er bovendien aan toevoegen, dat de „buitenkerkelijken" ook wel dege
lijk worden verzorgd. Het is onjuist te menen, dat er aan de „buiten
kerkelijken" geen zorg wordt besteed. Noch de predikanten, noch de 
aalmoezeniers vragen of iemand kerkelijk of buitenkerkelijk is: de 
geestelijke verzorging wordt aan allen gegeven. 

De geachte afgevaardigde zegt, dat „Humanitas" een poging is 
om het buitenkerkelijk deel van ons volk „actief" te maken. Daar 
gaat het niet om. Het gaat om de geestelijke verzorging en ik 
geloof daarom, dat het juist is, wat ik op blz. 26 van de Memorie 
van Antwoord lees, waar omtrent de thuisfronten wordt gezegd: 

„De thuisfronten danken hun bestaan uitsluitend aan parti
culier initiatief. Het verlenen van financiële steun aan het on

(Tilanus e. a.) 
langs opgerichte thuisfront „Humanitas" zou onvermijdelijk 
tot de consequentie leiden, dat ook de andere thuisfronten van 
Overheidswege financieel zouden moeten worden tegemoetge
komen en kan mitsdien niet in overweging worden genomen." 

Die andere fronten vragen het niet. Dat zijn de fronten, die men 
„Humanitas" op één lijn kan stellen. Ik geloof dus, dat de con
structie van de geachte afgevaardigde niet juist is. 

De heer Vermeer: Ik heb ook gezegd, dat ik mij bij deze passage 
van de Minister neerleg, maar ik heb daarnaast een ander punt aan 
de orde gesteld, nl. dat dit thuisfront niet over deze geestelijke ver
zorgers beschikt, waarover de andere thuisfronten wel kunnen be
schikken. Die hebben nl. de geestelijke verzorgers achter zich staan. 

De heer Tilanus: Die werken op een ander niveau. Die werken 
direct voor de militairen. Ik geloof, gehoord de toelichting van de 
geachte afgevaardigde, dat wij de verschillende arbeidsvelden scherp 
moet blijven onderscheiden. 

De heer Welter: Mijnheer de Voorzitter! Gesteld, dat er een Neder
lander is, die, zoals wij allemaal, het zijne bijdraagt in de 519 millioen, 
die ons leger in 1949 zal kosten, gesteld bovendien, dat die man een 
paar zoons heeft als dienstplichtige in het leger, dan mag men het 
gerechtvaardigd achten, dat zo'n man belangstelling heeft voor ons 
leger, voor de instandhouding waarvan hij inderdaad met zijn gezin 
in goed en bloed bijdraagt. Gesteld alweer, dat die Nederlander op 
een goede dag tot de conclusie komt, dat hij eigenlijk van het leger 
niets afweet en dat hij dat manco aan kennis wil aanvullen. Die man 
gaat als een verstandig man bij de Staatsdrukkerij kopen de begroting 
van Oorlog met de Memorie van Toelichting, het Voorlopig Verslag 
en de Memorie van Antwoord. Daarvoor besteedt hij twee of drie 
kwartjes. En dan gaat hij de stukken bestuderen. 

Het resultaat is, dat die man bitter teleurgesteld wordt, want hij zal 
in die stukken van de begroting allerlei merkwaardige en interessante 
dingen lezen, maar hij zal niet lezen datgene, wat hem interesseert: 
hoe ons leger is opgebouwd, hoe sterk het is, hoe het bewapend is, 
welke versterkingen het heeft, hoeveel vliegtuigen en hoeveel vlieg
velden het heeft, kortom, hoe hij een idee kan krijgen van het leger, 
dat toch heet te zijn ook zijn leger. 

Met het oog nu op zo'n gewone Nederlander, die met vele anderen 
het leger in stand houdt, is in het Voorlopig Verslag gevraagd om 
eens wat te vertellen over de mate van veiligheid, welke wij hebben 
ii raison van \ milliard per jaar, of en hoe ons leger is gemechani
seerd, of wij voldoende automatische wapens hebben, hoe de afweer 
tegen luchtlandingstroepen is geregeld, de aanwezigheid van perma
nente versterkingen, de sterkte van de luchtmacht, het aantal vlieg
bases, enz. 

De Minister antwoordt daarop op bladzijde 10 der Memorie van 
Antwoord, dat hij, mede met het oog op de aan onze bondgenoten 
verschuldigde geheimhouding, gedetailleerde inlichtingen omtrent be
doelde defensie-aangelegenheden niet kan verschaffen. 

De Minister zal ongetwijfeld niet zo naïef zijn te denken, dat elke 
ambassade en elk gezantschap, dat over een militair attaché beschikt, 
niet haarfijn alle gegevens weet, waarom in het Voorlopig Verslag is 
gevraagd. Onze bondgenoten weten die vanzelfsprekend. De Minister 
zegt het. Nu vraag ik mij af: Voor wie houdt de Minister dan eigen
lijk deze zaken geheim? De conclusie is, dat zij geheim worden ge
houden voor de gewone Nederlander en ook voor het Parlement, dus 
voor degenen, die namens het Nederlandse volk zijn geroepen een 
bedrag van een half milliard te voteren voor het leger. Ik kan het 
niet anders ziea dan dat ons in feite wordt gevraagd een half milliard 
te voteren in blanco. 

Dit is een zaak van groot belang, omdat ten slotte de verant
woordelijkheid voor de verdediging van ons land berust bij de Re
gering, maar niet minder bij het Parlement. Het is zelfs eigenlijk zo, 
dat wij de Minister moeten controleren of hij wel voldoende zorg 
draagt voor onze landsverdediging. Maar hoe kunnen wij contro
leren of het land behoorlijk verdedigd zal worden, als wij niet weten 
hoe die verdediging is ingericht? Dat is ook staatsrechtelijk een 
zeer belangrijke kwestie. De Minister moet mij goed begrijpen: ik 
vraag niet, dat hij zal mededelen strategische geheimen; die behoren 
voor de wereld geheim te zijn; ik hoop, dat dit zo is, al ben ik er 
niet zo zeker van, dat de militaire attachés ze niet weten. Maar wat 
ik vraag, zijn gegevens over de sterkte van het leger, bewapening, uit
rusting, versterkingen, luchtbases. mechanisatie, enz. Dit zijn zaken, 
die iedere belanghebbende weet, behalve de gewone Nederlander 
en het Parlement. 
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Er is wel eens gezegd, dat ons volk anti-militair is; de heer Haken 

zeide het ook. Daarmede ben ik het niet eens, maar ik erken, dat 
er weinig belangstelling is voor ons leger. Maar hoe kan er belang
stelling zijn voor een instelling, waarvan men weinig of niets weet. 
De geachte afgevaardigde de heer Vermeer heeft eergisteren m.i. 
te recht betoogd, dat ons leger een volksleger moet zijn, maar hoe 
kan een leger een volksleger zijn, als het volk niets van zijn leger 
afweet. Ik meen, dat daarin een verklaring ligt van de geringe be
langstelling van ons volk voor het leger. 

Ik hoop, dat de Minister en zijn adviseurs deze aangelegenheid 
nog eens nauwgezet zullen overwegen en dat zij met betrekking tot 
het leger gedachtig zullen zijn aan het goede Hollandse spreekwoord: 
onbekend maakt onbemind. 

Men spreekt tegenwoordig veel over psychologische oorlogvoering 
als een belangrijk onderdeel der oorlogvoering. Maar er is ook een 
psychologische voorbereiding van een volk, ten einde het bereid te 
maken om de grote offers te brengen, die nodig zijn voor de in
standhouding van de nationale waarden en de nationale zelfstandig
heid. Dit bereikt men niet door alles betreffende het leger geheim 
te houden en het leger af te sluiten; dit bereikt men alleen door alles 
wat betreffende dit leger zonder groot bezwaar kan worden mede
gedeeld, aan het volk te doen weten. 

Ik hoop, dat de Minister zijn legervoorlichtingsdienst, die, naai
de heer Tilanus in het licht stelde, f 1 625 000 kost, zal vragen voor 
de volgende begroting een bijlage samen te stellen, waarin op bevat
telijke wijze aan ons volk kan worden duidelijk gemaakt de opbouw 
en samenstelling van het leger, de bewapening, mechanisatie en waar
uit ons volk een indruk kan krijgen van de wijze, waarop voor 
onze veiligheid wordt gewaakt. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat de Minister verrast zou zijn 
over het succes, dat hij daarmede zou hebben. Het zal in elk geval 
dit gevolg hebben, dat wij — ten minste Kamerleden, zoals ik — het 
volgend jaar spreken over iets, dat wij begrijpen. Ik heb natuurlijk 
geen bezwaar tegen deze oorlogsbegroting, omdat ik vertrouwen, heb 
in deze Regering en deze Minister. Ik neem aan, dat zij de kredieten, 
die door haar worden gevraagd, op de meest juiste wijze zal be
steden. Het zou mij echter aangenaam zijn, indien ik het volgend 
jaar niet wederom een dergelijke blanco volmacht zou behoeven te 
geven. 

Mijnheer de Voorzitter! De Minister constateert in de Memorie van 
Antwoord te recht, dat de Kamer vrij algemeen het inzicht van de 
Regering deelt omtrent de noodzaak van een zo sterk mogelijke 
afweer tegen gevaren, die West-Europa bedreigen, en dat instemming 
bestaat met het feit, dat er geen sprake kan zijn van een zelfstandige 
landsverdediging en dat deze moet worden gevoerd in het kader van 
de Westerse Unie. 

Aan deze instemming zou ik gaarne een voorbehoud willen ver
binden, nl. dat de Regering er angstvallig voor wake, dat onze be
langen niet ondergeschikt worden gemaakt aan die van andere Staten. 
Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat bij het akkoord van Brussel wij 
allemaal offers moeten brengen. Het is niet vanzelfsprekend, dat onze 
belangen moeten worden achtergesteld bij die van andere landen of, 
om het populair te zeggen, dat men ons niet de kastanjes uit het vuur 
laat halen. Ik zeg dit, omdat wij, Nederlanders, in dit opzicht vrij 
naïef zijn. De ervaringen van de laaste jaren hebben dat duidelijk 
bewezen. 

Er gaan geruchten — de Minister heeft daar zeker ook wel van 
gehoord —, die allesbehalve geruststellend zijn voor Nederland en 
die er op zouden wijzen, dat wij bij deze internationale samenwerking 
weer het kind van de rekening zouden worden. Ik hoop, dat de Minis
ter ons daaromtrent kan geruststellen, en ik zou er bij hem krachtig 
op willen aandringen, te waken, dat de Nederlandse belangen volledig 
tot hun recht komen en dat wij ons niet meer opofferingen getroosten 
voor de gemeenschappelijke zaak dan de anderen en stellig niet opof
feringen, die onze belangen schaden. 

De heer Vermeer heeft in dit verband een betoog gehouden ten 
gunste van een nauwe Europese samenwerking op defensiegebied. 
zich uitende in een internationale samenwerking, zó innig, dat men 
zelfs niet meer zou kunnen spreken van militair beleid, maar alleen 
van een buitenlands beleid, dat o.m. een militair aspect heeft. Ik heb 
dit betoog met sympathie beluisterd, maar ik dacht onmiddellijk aan 
de afzijdige houding van de Scandinavische landen, die, meen ik, alle 
onder socialistische Regeringen zijn. 

Ik vrees, dat de geachte afgevaardigde grijpt naar een toekomst, die 
misschien nooit verwezenlijkt zal worden en in elk geval niet in een 
toekomst, die voor mij en voor hem van belang is. Indien wij, in vol 
vertrouwen op anderen, onze krachten onbeperkt en in wezen on
voorwaardelijk beschikbaar stellen aan een internationale organisatie, 

dan zal er nog veel moeten veranderen in de wereld, die het tot dus
verre niet verder heeft gebracht dan de organisatie van de Verenigde 
Naties, die toch waarlijk niet een toonbeeld kan worden genoemd van 
eerlijke, op onderling vertrouwen gebaseerde samenwerking van vol
keren en landen. 

Zeker, wij hebben alle redenen om in afzienbare tijd dit college 
met de grootste argwaan te beschouwen. Willen wij niet de dupe 
worden van machinaties en intrigues, die op eigen belang zijn ge
baseerd, dan zullen wij onze eigen belangen moeten voorstaan en 
behartigen en internationale belangen alleen in zoverre mogen steunen 
als wij zeker zijn, dat zij niet onze nationale belangen schaden. Van 
een op edele, humanitaire, belangeloze motieven gebaseerde samen
leving als de heer Vermeer zich dacht, zijn wij helaas verder dan 
ooit verwijderd. 

Ik neem overigens aan — ook de geachte afgevaardigden de heren 
Hooij en Roosjcn hebben er over gesproken —, dat uit de mede
deling op blz. 9 van de Memorie van Antwoord kan worden afgeleid, 
dat de Kamer nog zal worden gekend in de financiële consequenties, 
die het Westpact zal meebrengen, zodat wij nog gelegenheid zullen 
hebben om over die militaire samenwerking en de resultaten daarvan 
te overleggen. 

Ik neem aan, dat onjuist zijn de berichten, dat van Engelse zijde 
zou zijn gevraagd terugroeping van een zeker aantal troepen uit 
Indië met het oog op de verdediging van Europa. Ook dit zou zijn 
geweest een inmenging in onze binnenlandse aangelegenheden, welke 
ik niet mag veronderstellen, ik zou het pleizicrig vinden, als de 
Minister ons in dit opzicht zou kunnen geruststellen. 

In dit verband zou ik 's Ministers aandacht willen vragen voor 
de mededeling van 's Ministers ambtgenoot van Overzeese Gebieds
delen als antwoord op door mij gestelde vragen, volgens welke mede
deling de gevechtskracht onzer troepen in Indonesië is teruggelopen 
door demobilisatie van oorlogsvrijwilligers en dat K.N.I.L.-personeel, 
dat voor het herstel van het economisch leven in Indië niet langer 
kon worden gemist 

Ik zal geen melding maken van een rapport van de Veiligheidsraad, 
dat zich ook heeft uitgesproken over het onvoldoend aantal en ge
halte van onze troepen, omdat dit rapport officieel door ons is 
tegengesproken. Blijkbaar is het weer een leugen geweest. Ik doe 
er geen beroep op. Ik doe alleen een beroep op de uiting van 's Mi
nisters ambtgenoot van Overzeese Gebiedsdelen. Deze uiting wijst 
er op, dat de verwachting, in de Memorie van Toelichting geuit, 
dat de troepensterkte in lndië zal kunnen worden verminderd, niet 
zal kunnen worden verwezenlijkt en dat integendeel het uiterste zal 
moeten worden gedaan om de troepensterkte op te voeren. 

Ik zou het op prijs stellen van de Minister te vernemen, of hij de 
mogelijkheid daartoe ziet en welke aanvulling hij in de naaste toe
komst naar Indië zal kunnen zenden. Het behoeft naar mijn mening 
geen betoog, dat wij onder alle omstandigheden moeten zorgen, en 
dat wel in de eerste plaats en met voorrang boven onze Westeuro
pese verplichtingen, dat wij zo snel mogelijk orde en rust definitief 
in Indië hersteilen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik had ook iets willen zeggen over de 
opmerkingen van de geachte afgevaardigde de heer Vermeer over 
het K.N.I.L., maar ik zal mij er van onthouden na de woorden, die 
daarover door de geachte afgevaardigde de heer Tilanus zoeven 
zijn gesproken; met diens opmerkingen ben ik het volkomen eens. 

Ik wens toch nog een korte opmerking te maken over de oorlogs
vrijwilligers. Er is mij door belanghebbenden medegedeeld, dat zich 
nog in Indië bevinden 300 a 400 oorlogsvrijwilligers, die zich in 1944 
bij het leger hebben verbonden met een geschreven contract, waarbij 
zij zich verbinden tot ten hoogste twee jaar na het eindigen van de 
oorlogshandelingen, d.w.z. in Europa. Er zijn in Indië 300 a 400 van 
deze jonge mannen, die verspreid zijn over de gehele archipel Er 
zijn er bij, die bij herhaling hebben gevraagd om uitvoering van hun 
contract met de Regering. Daaraan is tot dusverre geen aandacht ge
schonken. Indien deze berichten juist zijn, hoop en vertrouw ik, dat 
de Minister met de meeste spoed order zal geven, dat aan de geschre
ven contractuele verplichtingen van het Gouvernement tegenover deze 
dienstplichtigen gevolg worde gegeven, eventueel met schadeloosstel
ling voor de tijd, dat zij langer hebben gediend dan waartoe zij con
tractueel verplicht waren. 

Mijnheer de Voorzitter! Een korte bespreking van de begroting van 
Marine zou ik willen beginnen met een betuiging van leedwezen, dat 
niet een Minister van Marine deze begroting verdedigt. 

Natuurlijk is deze opmerking niet gericht tegen de Minister van 
Marine a.i., maar tegen het feit, dat de titularis van Oorlog tevens 
belast is met de portefeuille van Marine. 
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(Welter) 
Deze Minister beheert twee begrotingen, die te zamen een budget 

omvatten van bijna één milliard. 
Als ik daarbij neem de 100 millioen, die Indonesië voor de vloot 

betaalt, kom ik tot de conclusie, dat deze Minister bijna 1/3 van het 
gehele budget van de Staat der Nederlanden beheert. Ik heb alle waar
dering voor de bekwaamheid en de werkkracht van deze bewindsman; 
ik wil er niets dan goed van zeggen, maar men zal het mij ten goede 
houden als ik zeg: het is onmogelijk, dat één man die taak naar be
horen kan vervullen. Het gevolg moet zijn, dat öf Marine er onder 
lijdt 61' Oorlog, en waarschijnlijk beide. 

Nu is als verlichting voor de zwaar belaste positie, waarin deze 
Minister verkeert, in deze Kamer door verschillende geachte afge
vaardigden gewezen op de instelling van het ambt van Staatssecretaris. 
Ik ben er van overtuigd, dat dit ambt juist bij deze Departementen 
geen baat kan brengen, omdat dit bij uitstek technische Departemen
ten zijn. Als men Staatssecretarissen benoemt, komt men noodzakelijk 
tot de driehoeksverhouding: Minister—Staatssecretaris—technische 
leiding. Dat compliceert de zaken alleen maar. Driehoeksverhoudingen 
hebben in het burgerlijke leven zelden gunstige gevolgen en in het 
staatsrechtelijke leven evenmin. 

Ten aanzien van het bezwaar tegen een afzonderlijke Minister van 
Marine — een bezwaar, dat ik nooit goed begrepen heb, en dat ik 
alleen kan verklaren uit politieke overwegingen, die met zakelijke over
wegingen niets te maken hebben — zou ik het volgende willen op
merken. Men voere niet aan het bekende argument, dat er zo'n nauw 
verband staat tussen de begrotingen van Oorlog en van Marine, dat 
die samen door één man moeten worden beheerd. Dat argument gaal 
niet op. Er bestaat een zeer nauw verband tussen Sociale en Econo
mische Zaken, maar er is toch niemand, die zal beweren, dat daarom 
Sociale en Economische Zaken onder één man moeten komen. De 
coördinatie, die ongetwijfeld nodig is tussen Oorlog en Marine en 
tussen Sociale en Economische Zaken, moet worden tot stand ge
bracht op een hoger niveau; dat is in de Ministerraad, onder leiding 
en onder de auspiciën van de Minister-President 

Als de Regering nu werkelijk om politieke redenen geen afzonder
lijk Departement van Marine wil, meen ik, dat de naast-beste op
lossing voor marine moet worden gevonden; dat is, dat voor marine 
wordt ingesteld een admiraliteit, naar het Engelse voorbeeld, be
staande uit drie vlagofficieren, die de technische leiding van de 
marine hebben, zoals in Engeland het geval is en ook in de Verenigde 
Staten van Noord-Amerika, zodat de Minister van Marine a.i. alleen 
te maken heeft met de politieke leiding van het Departement en ont
heven is van de zorg voor de technische leiding. 

Ik geloof, dat alleen op die wijze een doelmatige aanwending van 
de voor onze verhoudingen aanmerkelijke bedragen van de marine 
kan worden verwacht. Ik hoop, dat de Minister hierover zijn ge
dachten zal willen laten gaan. Ik verwacht niet, dat de Minister zal toe
zeggen een admiraliteit te zullen instellen, maar ik zal er mij over 
verheugen, als hij zegt deze kwestie te zullen bespreken met zijn 
adviseurs en deskundigen. 

Mijnheer de Voorzitter! In tegenstelling met het leger woont de 
marine in een glazen huis en de belangstellende Nederlander, die de 
stukken van de Marinebegroting zou kopen, zou zeker niet teleur
gesteld worden; hij kan in die begroting bijna alles vinden, wat hij 
wenst: de sterkte van het personeel, het aantal schepen, de stand 
van de aanbouw, kortom, hij kan zich daaruit een denkbeeld vormen 
van datgene, waarvoor hij betaalt en zijn zoons geeft. Ik houd er mij 
van overtuigd, dat deze openhartigheid de reden is, waarom in ons 
volk de marine populairder is dan de landmacht. 

Ik heb met voldoening geconstateerd, dat met kracht wordt ge
werkt aan de herbouw van onze vloot, en betreur het in hoge mate. 
dat daarvoor niet meer middelen kunnen worden beschikbaar wor
den gesteld. Ik hoop zeer, dat de Minister er in mag slagen op aan
vaardbare voorwaarden oorlogsmaterieel in pacht of bruikleen te 
krijgen van andere Mogendheden. 

Ik heb mij laten vertellen, dat Amerika en Engeland nogal gul 
zijn met het verstrekken in pacht en bruikleen van oorlogsmateriecl 
aan India en Pakistan, die blijkbaar zich mogen verheugen in de 
bijzondere gunst van de Angel-Saksische landen. Nu hoop ik, dat 
de Regering onze ambassadeurs in Washington en Londen er toe 
zal kunnen brengen, Engeland en Amerika er van te overtuigen, dat 
ten slotte investering in Nederland toch nog voordeliger is dan in
vestering in India en Pakistan. 

Indien, wat ik hoop en bid, dat God verhoeden zal, opnieuw een 
oorlog op dit continent zal uitbreken, dan zal deze naar mijn over
tuiging gewonnen worden door die machten, die evenals in de beide 
vorige wereldoorlogen de zeeën beheersen. Het is dus uit dien hoofde 
ons belang, aan die beheersing een zo groot mogelijk aandeel te 

nemen. Men leze daarover wat is geschreven in het extra-Marineblad. 
dat wij hedenmiddag allen ontvangen hebben, door vice-admiraal 
Helfnch. 

Men vraagt zich af of een verhouding van 537 millioen voor het 
leger en van 422 millioen voor de vloot, met inbegrip van een ver
wachte bijdrage van Indonesië, wel de juiste is en of een omgekeerde 
verhouding niet beter ware. 

Ik begrijp, dat onder de huidige omstandigheden, nu wij voor de 
abnormaliteit staan, dat wij een groot gedeelte van ons leger moeten 
laten optreden 9000 mijlen overzee, die verhouding niet anders kan 
zijn. Men moet echter toch aannemen en hopen, dat er spoedig een 
einde komt aan die abnormaliteit, waaraan wij bezig zijn financieel 
dood te bloeden. Als dit zo is, en zodra dit zo is, dan zullen wij toch 
ernstig moeten overwegen of het zwaartepunt van onze verdediging 
niet moet worden verlegd naar de vloot. 

De consequentie daarvan is, dat, wat het leger betreft, wij zouden 
moeten volstaan met een kleine, zeer mobiele, met grote vuurkracht 
uitgeruste macht, omdat een voor onze verhoudingen en capaciteiten 
sterk leger en een sterke vloot te zamen per se en in alle omstandig
heden boven onze kracht gaan. Wij moeten dus een keuze doen 
en ik stel er prijs op te zeggen, dat mijn keuze gaat naar de vloot, 
zulks in tegenstelling tot de opvatting van de radio-commentator van 
13 Januari 1949, waarop de heren Tilanus en Roosjen hebben ge
wezen. Met de opmerkingen van die heren ben ik het volkomen eens. 
Met name onderschrijf ik geheel hetgeen de heer Roosjen heeft 
gezegd over de taak van de marine met betrekking tot de defensie 
en tot de bescherming van de koopvaardijvloot. 

In de geografische positie, waarin wij verkeren, en bij de beperkt
heid van onze middelen verdient het naar mijn mening de voorkeur, 
het zwaartepunt van onze defensie te leggen bij de vloot Vooreerst, 
omdat onze vloot bij een eventueel échec — hetgeen altijd toch 
mogelijk is — altijd de gelegenheid heeft om uit te wijken en van 
elders uit de strijd voort te zetten. En ook — laten wij dit niet ver
geten — met het oog op onze belangen in Indonesië. Ik ga daarbij 
uit van de veronderstelling, dat wij in Indonesië politieke invloed 
zullen behouden en dus ook verantwoordelijkheid, althans mede ver
antwoordelijk zullen zijn voor de defensie, ten aanzien waarvan wel 
geen twijfel zal bestaan, dat ze in hoofdzaak ter zee zal moeten 
worden gevoerd. 

Wanneer men eens nagaat de krans van maritieme en luchtvaart
bases, die de Verenigde Staten aanleggen aan de oostkant van het 
Aziatisch continent, met het front gericht tegen Azië, dan is het ook 
voor een leek duidelijk, dat in een toekomstig conflict de Stille 
Oceaan, evenals in de vorige wereldoorlog, een van de hoofdtonelen 
van de strijd zal vormen, en een van de belangrijkste onderdelen van 
dat strijdtoneel zal ongetwijfeld zijn dat deel, waar de Indische 
Oceaan en de Stille Oceaan elkaar ontmoeten, die streek der aarde, 
die beheersend is voor de toegang tot de Stille Oceaan en de Indische 
Oceaan, nl. de Indische archipel. 

Het is, als men de zaken zo ziet, uit een internationaal oogpunt 
eigenlijk gelijkstaande met politieke zelfmoord, als wij er niet tot het 
uiterste naar streven, binnen de grenzen van onze krachten, in de 
strijd, mocht deze komen, een grootheid te zijn, die van betekenis is. 
Het is daarom ook van uitnemend nationaal belang, dat wij zorgen, 
dat wij in die strijd — God verhoede, dat deze komen gaat — een 
aandeel nemen evenredig met onze krachten en stellig niet beneden 
onze krachten. 

Ik herhaal: ik neem hierbij aan, dat wij politieke invloed blijven 
behouden in Indonesië. Is dat niet het geval, dan is naar mijn zeer 
stellige en zeer diepe overtuiging zowel een vloot als een leger van 
enige betekenis volstrekt uitgesloten en boven onze krachten en speelt 
het vraagstuk van een keuze tussen leger en vloot dus geen rol meer. 

Met betrekking tot de voorgenomen verdere inrichting en uitbrei
ding van Den Helder als voornaamste vlootbasis merkt de Minister 
op, dat bij een vorige begroting reeds een beslissing ten principale is 
genomen. 

In het bijzonder verwijst hij er naar, dat blijkens de Memorie van 
Toelichting op die begroting om financiële redenen van een nieuwe 
marinebasis in Nederland moet worden afgezien en dat het nood
zakelijk was van de vele Rijkseigendommen te Den Helder, meer in 
het bijzonder van de aldaar gevestigde Rijkswerf, ten volle profijt te 
trekken. 

Wat dit laatste betreft, kan er natuurlijk geen verschil van mening 
zijn en ik geloof niet, dat iemand daartegen bezwaar kan hebben. 

Maar als de Minister verklaart, dat hij, evenals zijn voorgangers, 
van mening is, dat aan inrichting van een nieuwe vlootbasis in Neder
land niet kan worden gedacht, dan rijst toch de vraag of dit wel in 
overeenstemming is met de feiten. 



Vel 2 7 7 1063 Tweede Kamer 

39ste VERGADERING — 27 JANUARI 1949 

1000. Vaststelling van Hoofdst. VIII A (Dept. v. Oorlog) en Hoofdst. VIII B (Dept. v. Marine) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949 

<Welter e. a.) 
Ben ik wel ingelicht, dan ligt het in de bedoeling ten oosten van de 

bestaande haven een nieuwe te graven, zo groot, zo diep en zo ruim, 
dat zij geschikt zal zijn voor vliegkampschepen en kruisers. 

Nu is aan dit laatste plan, het maken van een nieuwe oorlogs 
haven, nog geen begin van uitvoering gegeven, en in dezen staan, 
naar mijn mening althans, de Regering en de Kamer dus nog 
geheel vrij, indien ten minste de Minister erkent, dat het maken 
van een nieuwe oorlogshaven in wezen betekent het inrichten van 
een nieuwe marinebasis, wat hij zegt niet te willen. 

Ik zou daarom aan de Minister willen vragen welk bedrag in de 
43 millioen, uitgetrokken voor de wederopbouw van de vlootbasis 
Den Helder, begrepen is voor het aanleggen van een nieuwe 
oorlogshaven. 

Indien de nieuwe oorlogshaven wel begrepen is in dit bedrag, zou 
ik tevens de vraag willen stellen of in het genoemde bedrag van 
43 millioen ook begrepen zijn de kosten van de verdediging van 
de nieuwe oorlogshaven, want deze zal uiteraard zwaar verdedigd 
moeten worden met luchtafweergeschut en met vliegtuigen, waar
voor weer vliegvelden nodig zullen zijn. 

Verder zou ik gaarne van de Minister willen vernemen of in het 
meergenoemde bedrag van 43 millioen begrepen is een zodanige 
uitbreiding van de werf, dat die geschikt wordt gemaakt voor het 
dokken van vliegkampschepen en kruisers. Want is dit alles wel het 
geval, dan betekent dit — ik kan het niet anders zien —, dat de 
Minister wel degelijk een nieuwe marinebasis in Nederland aanlegt, 
alleen — en hier moet ik mij beroepen op het oordeel van des
kundigen —, naar het oordeel van vele deskundigen, op een ver
keerde plaats. 

Wanneer de Minister zegt, dat in een klein land als het onze 
nauwelijks van een zeer excentrische ligging van Den Helder kan 
worden gesproken, dan zou ik willen opmerken, dat zelfs in een 
klein land als het onze de afstand tussen Den Helder en de mon
den van Maas en Schelde, die de hoofdaderen van het zeeverkeer 
vormen, met name ook naar België, toch nog altijd zo groot is, dat 
ik mij niet voor kan stellen, dat niet afzonderlijke vliegvelden nodig 
zouden zijn voor de bescherming van die monden en een afzonder
lijke afweer met luchtdoelgeschut. 

In dit verband zou ik er op willen wijzen, dat wij, die de monden 
van de Schelde beheersen, nu meer dan ooit, in het kader van het 
West-Pact, verplicht zijn, waarborgen te scheppen, uiteraard binnen 
de grenzen van onze krachten, dat die monden zolang mogelijk 
voor de scheepvaart openblijven. En nu zou ik volkomen kunnen 
begrijpen, dat wij financieel niet bij machte zijn bij de monden van 
de Schelde een nieuwe oorlogshaven in te richten, maar ik zou de 
Minister willen vragen of hij reeds met het gemeentebestuur van 
Vlissingen en het provinciaal bestuur van Zeeland in overleg is 
getreden over de vraag of er haven en kaderuimte in Vlissingen 
beschikbaar zijn, groot en ruim genoeg om onze grootste schepen 
te kunnen bergen. 

Is dit zo, dan vervalt eigenlijk elk bezwaar tegen de inrichting 
van Vlissingen als marinebasis. In mijn gedachtengang zou die haven 
onder alle omstandigheden toch zwaar luchtafweergeschut en vlieg
tuigen nodig hebben. Als men dus zou kunnen beschikken over de 
bestaande haven en kaderuimte in Vlissingen, zou dat betekenen, 
dat wij eigenlijk met geen extra-kosten een marinebasis zouden 
kunnen aanleggen, die de monden van de Maas en de Schelde be
heerst, wat naar mijn mening en naar de mening van vele deskun
digen in de marine en daarbuiten toch zeker de voorkeur zou ver
dienen. 

Er is in zake de marinebasis in Den Helder veel, dat onduidelijk 
is, en ik hoop, dat de Minister van deze gelegenheid gebruik zal 
maken om deze zaken nu eens uit de doeken te doen en duidelijk 
en klaar aan de Kamer mede te delen wat de bedoeling is. 

Ligt het in de bedoeling een nieuwe oorlogshaven in Den Helder 
te maken, ja dan neen? En, zo neen, waarom dan niet althans over
leg gepleegd met het provinciaal bestuur van Zeeland en de gemeente 
Vlissingen over de vestiging van een oorlogshaven aldaar, met ge
bruikmaking van een bestaande haven en bestaande kaderuimte? 

De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De heer Korthals: Mijnheer de Voorzitter! Wat mijn fractie be
treft, zal de geachte afgevaardigde de heer Vonk zich in het bijzonder 
bezighouden met de behandeling van de begroting van Oorlog en ik 
zal dan speciaal spreken over de begroting van Marine. 

Handelingen der Staten-Generaal — Zitting 1948—1949 — II 

(Korthals) 
Alvorens ik daartoe overga, wil ik uiting geven aan de gevoelens 

van deernis, die in onze fractie ieven met betrekking tot het sneuvelen 
van die jongens, die in Indië zijn omgekomen tijdens de politionele 
actie, maar ook van diegenen, die slachtoffer zijn geworden van 
laaghartige overvallen, vóórdat de politionele actie was ingezet. Het 
is tragisch geweest, dat de verdere oplossing van het Indonesische 
probleem niet heeft kunnen plaats hebben zonder deze actie en dat 
na zo lange tijd, waarin was gepoogd langs vreedzame weg tot een 
goede oplossing te komen, die actie moest worden ingezet. Onze ge
dachten gaan ook in het bijzonder uit naar de familieleden en ver
loofden. Hierna heb ik sr behoefte aan uiting te geven aan onze 
grote waardering voor de persoon en de arbeid van de ambtsvoor
ganger van deze Minister en uit te spreken, dat wij hopen, dat 
spoedig een algeheel herstel moge volgen. 

Wij hebben ook vertrouwen in de persoon en in het beleid van de 
nieuwe bewindsman, zoals ons dat is getekend in de stukken, die 
aan deze mondelinge behandeling van de begroting zijn voorafge
gaan. Vooral de mededeling op blz. 4 van de Memorie van Toe
lichting, waar staat, dat, hoewel deze begroting ten aanzien van de 
opbouw van de Koninklijke Marine wederom een stap vooruit be
tekent, daarmede een noodzakelijk minimum nog niet is bereikt, 
geeft mijn fractiegenoten en mij de overtuiging, dat deze bewindsman 
de juiste visie heeft op de betekenis van de Marine en dat de belangen 
van de Marine bij hem veilig zijn. Toch vragen wij ons wel met enige 
zorg af, waarom zo lang wordt gewacht met het geven van definitieve 
leiding aan de Departementen, die met de behartiging van de defensie
belangen zijn belast. Deze Minister is Minister van Marine ad 
interim. Toen wij de begroting voor het jaar 1948 hier behandelden, 
was er ook een Minister ad interim. Van verscheidene zijden is toen 
gepleit voor de komst van een Minister van Marine. 

De heer Roosjen: Volgend jaar is er nog een Minister ad interim. 

De heer Korthals: Het nieuwe Kabinet heeft ons ten deze weinig 
hoop gegeven en ik begrijp dus ook volledig de woorden, welke de 
geachte afgevaardigde de heer Roosjen bij interruptie plaatst. Toen 
is naar voren gekomen de gedachte van Staatssecretarissen en wij 
hebben daarmede vrede kunnen hebben. De Minister zou zich dan 
bezig kunnen houden met de grote lijnen van het defensiebeleid en 
ook zou hij het contact in internationaal verband kunnen onder
houden. 

Met betrekking tot dit laatste wil ik opmerken, dat ik dil van 
zeer grote betekenis acht, omdat aan de militair-strategische pro
blemen toch altijd politieke kwesties en consequenties verbonden zijn. 
Daarom is het nodig, dat politiek verantwoordelijke personen er bij 
zijn en op een gegeven ogenblik de doorslag kunnen geven. Het is 
uiteraard, wanneer ik deze opmerking maak, niet een gevolg van 
minder vertrouwen in de militairen, maar het is nu eenmaal nodig in 
verband met de politieke verantwoordingsplicht, die er met betrekking 
tot dit punt rust op de politiek verantwoordelijke figuren. 

Met het internationale contact heeft de Minister het al aardig druk; 
zo is onze indruk. Het uitblijven van de benoeming van Staats
secretarissen zou ik dan misschien kunnen verklaren uit het feit, dat 
het internationale contact de Minister misschien zal hebben geleerd, 
dat dit niet een oplossing ten goede zou zijn, maar ik zou hem 
willen vragen, of hij is overgegaan tot het standpunt, dat er misschien 
toch een Minister van Marine zal moeten worden benoemd en dat 
wij dus een coördinerende Minister boven de Ministers van Oorlog, 
van Luchtvaart en van Marine zouden moeten krijgen. Ik zeg niet, 
dat ik dit op het ogenblik bepleit. Ik zou alleen willen vragen, of de 
Minister, gezien zijn ervaringen van de allerlaatste tijd, juist in ver
band met dat internationale contact, zijn visie daarover in deze 
Kamer zou willen geven. 

Alvorens verder te gaan over de Marine in het bijzonder, een enkel 
woord over de demobilisatie. De geschiedenis heeft geleerd, dat de 
demobilisatie steeds grote moeilijkheden met zich heeft gebracht. De 
mensen zijn uit de dagelijkse sfeer en uit eigen arbeid gehaald; bij 
hun terugkeer hebben zij andere eisen dan voorheen; de maatschappij, 
die hen moet opvangen, heeft niets steeds het juiste begrip voor hun 
moeilijkheden; zij vinden ook niet steeds een goed begrip bij de 
werkgevers en misschien ook niet bij de ambtelijke instanties. Het 
gaat bij deze mensen om twee dingen: hun maatschappelijke positie 
en hun huisvesting. Onvoldoende wordt in vele kringen ingezien, 
dat het een belang van de eerste orde is om de demobilisatie vlot 
en goed te doen verlopen en dat de betrokken mannen op grond 
van de ondergane gevaren een moreel recht hebben op bijzondere 
maatregelen. Wij zijn dan ook dankbaar voor de vele maatregelen, die 
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van Overheidswege zijn getroffen en die het de betrokkenen mogelijk 
maken weer zo goed mogelijk te starten om zich een levenspositie te 
verwerven. Dankbaar zijn wij ook, gelijk de geachte afgevaardigde 
de heer Vermeer dat eergisterenavond in deze Kamer tot uiting heelt 
gebracht, voor de sociale diensten der Departementen. Men vergetc 
daarbij echter niet de steun, welke van particuliere zijde is geboden. 
Ik denk hierbij in het bijzonder aan de arbeid van de Nationale 
Demobilisatieraad en ook van de plaatselijke demobilisatiecomité's. 
Hierin wordt voor weinig geld veel arbeid verricht ten bate der be
trokkenen, welke arbeid getuigt van grote offervaardigheid en sociale 
/in. Bovendien geschiedt dit werk door mensen uit eigen omgeving, 
die bovendien de werkgevers op hun verplichtingen kunnen wijzen, 
mede door hen in hun comité's te betrekken. Dat de demobilisatie 
althans in dit opzicht goed is verlopen, is voor mijn gevoelen voor 
een belangrijk deel aan de arbeid van deze comité's te danken. 

Ik memoreer dit, omdat de mededeling in de Memorie van Ant
woord, namelijk dat de gewaardeerde hulp van de Nationale Demo
bilisatieraad en de plaatselijke comité's voorlopig niet kan worden 
gemist, naar mijn mening uitgaat van een gedachte, die onvoldoende 
oog heeft voor het belang van dat werk. Dat werk zal, naar mijn 
mening, nog in lange tijd niet kunnen worden gemist. Overigens moet 
worden vastgesteld, dat er nog betrekkelijk weinigen terug zijn en dat 
de grote moeilijkheden zich pas zullen voordoen, indien de grote 
massa uit Indonesië zal gaan terugkeren. Ik sluit mij aan bij diegenen, 
die hebben bepleit een demobilisatieschema, omdat het enige rust kan 
brengen, maar ik zou ook willen bepleiten, met betrekking tot de 
demobilisanten, een goede en soepele toepassing van de getroffen 
regelingen, vooral wanneer daarbij diverse Departementen zijn be
trokken. In de tweede plaats zou ik willen vragen of de Minister er 
nog eens bij alle Overheidsinstanties op zou willen aandringen, dat 
ook zij in het bijzonder het zich tot een plicht zullen rekenen de 
demobilisant een plaats te geven, want het komt mij voor, dat daar 
nog wel eens wat aan ontbreekt. In de derde plaats zou ik willen 
vragen of de Minister de betrokkenen een goede voorlichting zou 
willen geven over de mogelijkheden, die er in Indonesië zijn om zich 
een positie te verwerven, en over de mogelijkheden met betrekking tot 
emigratie. Verder zou ik willen vragen of de Minister zijn collega 
van Binnenlandse Zaken zou willen verzoeken de gemeenten nog eens 
te wijzen op de regelingen, die er met betrekking tot de huisvesting 
zijn getroffen, en er de bijzondere nadruk op te leggen, dat deze 
regelingen op een goede wijze worden nageleefd. 

Overigens wil ik gaarne ondersteunen hetgeen de Minister heeft 
gezegd met betrekking tot zijn gedachte over de huisvesting van het 
marinepersoneel. Ik onderschrijf de wenselijkheid van een wettelijke 
regeling, die huisvesting moet waarborgen aan hen, die buitenslands 
werkzaam zijn geweest 

Thans meer in het bijzonder over de marine. In de eerste plaats 
wil ik een opmerking maken over hetgeen staat op bladzijde 2 van 
de Memorie van Antwoord met betrekking lot de handelsbescherming. 
Ik lees daar, dat de interdepartementale commissie voor handels
bescherming weinig vorderingen heeft gemaakt. Ik aarzel niet te 
zeggen, dat ik dat teleurstellend vind. Wij leven in een periode van 
uiterste spanningen en in zulk een tijd mag het niet voorkomen, dat 
de oplossing van problemen van zo hoge orde op de lange baan 
raakt. Wij zijn er dankbaar voor, dat de Minister heeft ingegrepen en 
is voortgegaan van zijn kant met het nemen van maatregelen ten 
bate van de koopvaardijbescherming. Ik wil echter wel van de 
Minister vernemen of er middelerwijl iets bereikt is. Gaarne zouden 
wij zo volledig mogelijke opening van zaken willen hebben. Het wil 
mij voorkomen, dat ook de gang van zaken met betrekking tot de 
oprichting van een zeecadettenkorps niet is, zoals die wel gewenst 
zou zijn. Wij lezen geregeld aankondigingen, dat het er van komen 
gaat, maar niet, dat er iets is. Het moeilijke is, dat naar mijn mening 
de bewindsman hier slechts een stimulerende taak kan hebben en 
later mogelijk een taak om instructeurs en materieel ter beschikking 
te stellen. Primair is hier echter vereist de medewerking van de maat
schappij, namelijk de jeugdorganisaties en scheepvaartkringen. Anders 
komt er niets van terecht. Ik zou op deze groepen een beroep willen 
doen om medewerking. Nederland, en dadelijk ook de Nederlands
Indonesische Unie, zijn zeer nauw betrokken bij de zee. Nodig is, dat 
onze jeugd daarop meer ingesteld wordt, meer sea-minded wordt. Ik 
zie hier een belang in de eerste plaats voor de jeugd, namelijk een 
gezonde opvoeding in de belangrijke jaren van de ontwikkeling, een 
belang voor de marine, voor zover daarvoor belangstelling wordt ge
kweekt en zij in de toekomst over meer jongelui zal kunnen beschik
ken, die iets van de zee weten, en voor de koopvaardij om dezelfde 
redenen. 

In Engeland is er samenwerking tussen de jeugdbeweging, de koop
vaardij en de Royal Navy. Wij hopen, dat iets dergelijks hier ook 
op korte termijn tot stand zal kunnen komen. 

Ik ben het niet eens met degenen, die de oplossing van het pro
bleem van het wekken van belangstelling voor het varen louter zien 
als een probleem van goede levens en arbeidsvoorwaarden. Dan ziet 
men de zaak te materialistisch en ziet men niet de idealistische 
motieven. 

Ik wil over deze zaak echter nu niet verder uitweiden. 
Een enkele opmerking zou ik nog willen maken over de basis Den 

Helder. Aan de juistheid van de uitbreiding wordt blijkens het Voor
lopig Verslag door verschillende leden getwijfeld en ook in deze 
vergadering zijn er reeds enige leden geweest, die deze kwestie aan 
de orde hebben gesteld. Ik ben er zeker van, dat hun twijfel zal zijn 
versterkt na de lezing van de artikelen, die de voormalige hoogste 
marine-autoriteit admiraal Helfrich daarover heeft geschreven. 

Wij zijn lang gewend met onze marine ook te zien naar het finan
ciële aspect. Indien wij in het geld zwommen, zou veel anders zijn. 
Zo moet ook dit probleem worden bezien. Wanneer men dan over
weegt, dat in Den Helder Rijksgrond, Rijkskaden en de Rijkswerf 
aanwezig zijn, dan is het financieel alleen mogelijk daar een goede 
basis te maken. Het gaat er niet om wat in onze wensen de meest 
ideale oplossing is, maar wat het best verantwoord is onder de 
bestaande omstandigheden. Alleen kan men vragen: doen wij niet 
iets, waarmede wij vierkant verkeerd zitten? En dan geloof ik, dat 
het voornaamste argument, dat daarvoor aangevoerd is, nl., dat Den 
Helder te excentrisch ligt, niet sterk is. Ik heb daarover met des
kundigen gesproken en ik geloof ook, dat de afstand bij de huidige 
snelheden geen rol van betekenis speelt. Ik neem overigens aan, 
Mijnheer de Voorzitter, dat de Regering de beslissing met betrekking 
lot Den Helder heeft genomen na kennisneming van en in overeen
stemming met het standpunt van de eigen marinedeskundigen. 

Thans, Mijnheer de Voorzitter, een beschouwing over het materieel. 
Het vorige jaar. bij de behandeling van de begroting voor het dienst
jaar 1948, heb ik gezegd: 

„In de toelichting op de begroting 1946 werden drie smal
delen nodig geoordeeld; wij zijn thans tot één afgezakt. En dat 
met het vooruitzicht, dat hetgeen wij thans hebben in 1952 — 
dat is over vier jaren reeds — opgevaren zal zijn." 

Ik voegde daaraan toe. dat daar niet licht overheen gestapt mocht 
worden in een wereld van ernstige tegenstellingen, waarin wij boven
dien niet afzijdig kunnen staan, maar partij moeten kiezen. Ik geloof, 
dat ik daarvan geen woord behoef terug te nemen. Alleen hebben 
zich, sedert wij deze zaak ten vorigen jare bespraken, twee belangrijke 
wijzigingen voorgedaan. In de eerste plaats de totstandkoming van 
het Pact van Vijf; in de tweede plaats de Grondwetswijziging, waarin 
thans is gesteld de vorming van de Unie, waarin als gelijkwaardige 
Staten zullen deelnemen het Koninkrijk en de Verenigde Staten van 
Indonesië. 

In de litteratuur zijn daarover diverse beschouwingen geschreven 
en dat is gezond. Hoogst ongezond acht ik echter, wanneer een voor
lichtingsdienst strategie gaat bedrijven. Ik ben voorstander van een 
orgaan, dat poogt leger en marine nader tot het volk te brengen 
en andersom. Ik ben voorstander van een Legervoorlichtingsdienst 
en een Marinevoorlichtingsdienst. Hetgeen deze organen doen, is ook 
over het algemeen goed, maar er is reeds gewezen op de passage 
uit hel strijdkrachtenprogramma van 13 Januari, waarin beschou
wingen worden gegeven over het Vijflandenpact. Hierin staat: 

„In het huidige stadium zal in militair opzicht onze natio.
nalc inspanning geconcentreerd moeten zijn op de opbouw van 
een zo sterk mogelijke landmacht, welke in samenwerking met 
en gesteund door een tactische luchtmacht de verdediging van 
ons land zal kunnen verzekeren. Dat dit ten koste zal gaan van 
organisatie van de verplaatsbare strijdkrachten, met name van 
de Marine, zal voor ieder duidelijk zijn. De bedreiging van ons 
bestaan ligt te land. Te land ligt het zwaartepunt en de hand
having en beveiliging van de verbindingen ter zee zal in hoofd
zaak een taak zijn, die zal moeten worden overgelaten aan de 
zeestrijdkrachten van Engeland en van Amerika", enz. 

Dit is een zaak van beleid van het hoogste niveau en daar dient 
een Legervoorlichtingsdienst zich niet mee in te laten. Wanneer ik 
bedenk, dat zulks geschiedde vlak vóór belangrijke besprekingen, 
dan acht ik dat, in internationaal verband beschouwd, een politieke 
blunder. De voorlichtingsdiensten hebben geen eigen beleid te voeren. 
Zij dienen te blijven binnen de grenzen, zoals die zijn afgebakend 
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cjoor de politiek verantwoordelijke figuren. Het beleid van de huidige 
bewindsman is trouwens ook anders en hij ziet, naar mijn gevoelen, 
zeer juist de taak van de marine, wanneer hij op blz. 2 van de 
Memorie van Toelichting zegt: 

„Bij die internationale samenwerking zal. gezien de positie 
van Nederland als zeevarende mogendheid, de Koninklijke ma
rine een rol van betekenis moeten spelen. De volle krachtsin
spanning zal er dan ook op gericht moeten zijn de marine in 
staat te stellen deze rol te vervullen, hetgeen uiteraard offers 
van het Nederlandse volk zal vergen." 

Ik verheug mij over die duidelijke uitspraak, waarbij ik mij, mede 
namens mijn fractiegenoten, van harte aansluit. 

Verder wordt gezegd: 

„De eigenlijke oorlogstaak is in hoofdzaak tweeledig, nl.: 
1°. het in samenwerking met onze bondgenoten handhaven 

van de internationale rechtsorde, waarbij, gezien de noqdzake
lijke instandhouding der zeeverbindingen, waartoe onze koop
vaardijvloot in zeer belangrijke mate bijdraagt, voor Nederland 
de nadruk valt op het aandeel van de Koninklijke Marine in de 
bescherming van die verbindingen (koopvaardijbescherming): 

2". onmiddellijke verdediging van de ons toevertrouwde be
belangen bij een onverhoedse aanval." 

Ik ben van mening, dat deze omschrijving juist is. Er wordt uit
gegaan van bondgenootschappelijke samenwerking; daarnaast wordt 
beseft, dat er ogenblikken kunnen zijn, waarop men — voor korte 
tijd misschien — eigen boontjes moet doppen tot de bondgenoten 
er zijn. Voorts zie ik als zeer juist, dat bij de bondgenootschappelijke 
samenwerking medewerking aan de bescherming van de totale koop
vaardijvloot, waarin ook wij een belangrijk portie zullen bijdragen, 
voor ons mede een primaire taak is. 

Dit alles is gezien van de visie uit, dat een toekomstige strijd een 
oorlog zal zijn tussen continenten, waarbij de fronten door oceanen 
gescheiden kunnen zijn van de hoofdbasis, d.w.z., dat materieel, 
personeel en voeding voor de burgerbevolking in de bondgenoot
schappelijke landen op het andere continent duizenden mijlen over 
zee moeten worden aangevoerd. 

Dezer dagen heeft de kapitein-luitenant ter zee G. Koudijs voor 
de Vereniging van Krijgswetenschappen interessante bijzonderheden 
medegedeeld over de zeewegen in de afgelopen oorlogstijd en over 
de betekenis daarvan. Over de strijd van Montgomery in Noord
Afrika heeft hij gezegd, dat iedere tank, die in het vuur werd ge
bracht, en iedere granaat, die werd verschoten, een zeeweg van 10 000 
mijl hadden afgelegd. De militaire convooien gingen van Noord
Amerika naar Afrika, later naar Italië, over de Atlantische Oceaan. 
Over de Pacific gingen zij van Noord-Amerika naar Hawaïi, Guain 
en Okinawa. Van Engeland gingen zij naar Egypte rond de Kaap. 
Er moet ook gedacht worden aan de Russische convooien. Daarnaast 
noemde hij voorbeelden van civiele transporten: petroleum van Vene
zuela en de Antillen naar de oostkust van de Verenigde Staten en 
Engeland, petroleum van het Midden-Oosten naar Australië, ijzererts 
van Zweden en Narvik naar Duitsland. Ik zou zo kunnen doorgaan, 
maar wil er alleen aan toevoegen, dat driekwart van alle levens
middelen van Engeland over zee moest worden aangevoerd. Dit 
is voldoende om duidelijk aan te tonen de geweldige betekenis, die 
de marine heeft. 

De Nederlandse marine heeft haar aandeel hierin bijgedragen en 
dat is goed geweest als bijdrage in de oorlogvoering. Men heeft wat 
te zeggen, als iets wordt ingebracht, en het is ook goed in verband 
met het moreel van de mensen ter koopvaardij. Want in de oorlog 
is gebleken, dat de schepelingen niet meer het gevoel hadden Engelse 
en Amerikaanse belangen te dienen, wanneer zij Nederlandse oorlogs
schepen als begeleiders hadden. 

Overigens behoeft in een bondgenootschappelijke samenwerking 
niet over het hoofd te worden gezien, dat er taken zijn, waarvoor het 
nodig is te beschikken over eigen middelen. Ik ben namelijk met 
verschillende schrijvers van oordeel, dat de loop van zaken in Indo
nesië anders zou zijn geweest, indien wij na de oorlog voldoende 
schepen ter beschikking hadden gehad om onze eigen, bescheiden 
troepenmacht zo vlug mogelijk naar Indonesië te brengen. 

Gezien het belang van de vloot voor de aanvoerwegen, stel ik mij 
op het standpunt, dat de gezamenlijke vloot niet krachtig genoeg 
kan zijn en dat elk daaraan door ons toegevoegd schip zijn waarde 
heeft voor de bondgenootschappelijke oorlogvoering. 

!k heb zoeven al gememoreerd datgene, wat kapitein-Iuitenaut ter 
zee Koudijs een dezer dagen heeft gezegd in een vergadering van de 
Vereniging voor Krijgswetenschappen. Hij heeft daarin ook herinnerd 

aan de operatie tegen Anzio (Italië) in 1943. Het front was daar vast
gelopen en de geallieerden wilden een doorbraak forceren door 
achter het front te landen. Men verwachtte, zo zegt de heer Koudijs, 
dat de operatie een dag of vier, vijf zou duren. 

De betreffende bevelhebber leende tanklandingsschepen voor die 
operaties, o.a. een aantal, dat bestemd was voor de toekomstige lan
ding in Normandië. De zaak liep tegen, met het gevolg, dat door 
het gemis van betreffende tanklandingsschepen de landing in Nor
mandië uitgesteld moest worden van begin Mei tot begin Juni 1944. 
Daardoor, zo zegt de betreffende deskundige ongeveer, ging een ge
hele maand van goed weer verloren, de doorbraak kwam niet in Juli, 
aoch pas eind Augustus, waardoor een goede kans, om de oorlog 
spoediger te eindigen, verloren is gegaan. En dan zegt hij letterlijk: 

„Het is moeilijk achteraf te zeggen wat er gebeurd zou zijn 
wanneer die tanklandingsschepen niet bij Anzio zouden zijn op
gehouden; waarschijnlijk echter zou N.W.-Nederland de honger
winter bespaard zijn gebleven." 

Daarom zeg ik, dat elk schip in bondgenootschappelijk verband 
zijn betekenis heeft. 

Daarnaast, ben ik van mening, dat een zo krachtig mogelijke 
marine in de gezamenlijke vlootkracht der geallieerden onze stem 
aanzienlijk kan versterken. Ik zou het b.v. fataal achten, indien wij 
ten aanzien van de levensmiddelenaanvoer voor de burgerbevolking 
overzee afhankelijk zouden zijn van de inzichten der geallieerden en 
daarbij zelf onvoldoende stem zouden kunnen uitbrengen. Het is 
dan ook zeer te recht, dat de Minister zich op het standpunt stelt, dat 
thans nog meer dan voorheen aan de opbouw van de vloot en aan 
de voorbereiding daarvan voor haar eigenlijke oorlogstaak de volle 
aandacht dient besteed te worden. 

De historie is er waarborg voor, ook de jongste, dat de Konink
lijke Marine zich op waardige wijze van haar taak zal kwijten. Ik 
merk hierbij op, dat ons volk eeuwen lang verbonden is geweest met 
de zee en de waarde van de traditie mag zeker in dit verband niet 
over het hoofd worden gezien. Wanneer er dan dezer dagen in deze 
vergadering ook al is gesproken over het gedeelte, dat elk land in 
de West-Europese samenwerking zal inbrengen, kan ik mij akkoord 
verklaren met diegenen, die Nederland geen Alpenjagers willen doen 
inbrengen: dat moet natuurlijk geschieden door Frankrijk. Ik kan 
het er ook mee eens zijn, als men zegt, dat Nederland pontonniers 
naar voren moet brengen, maar ik denk daarbij ook aan het korps 
mariniers, dat een grote traditie heeft en dat in bondgenootschappe
lijk verband naar mijn gevoelen een zeer goede rol zal kunnen spelen. 

En wat betreft de samenwerking der vloot, denk ik aan een har
monisch geheel, waarvan de delen op elkaar zijn ingespeeld en dat op 
zich zelf taken kan vervullen. Taken in de eerste plaats op een ogen
blik, dat wij mogelijk nog niet de steun hebben van de geallieerden, 
omdat zij niet tijdig ter plaatse kunnen zijn, en in de tweede plaats 
voor gevallen, waarin wij eigen boontjes moeten doppen, zoals ik 
zoeven al heb gezegd, gevallen, waarvan ik de oplossing liever niet 
aan anderen overlaat. 

Ik heb reeds gewezen op de West-Europese Unie. De westerse 
democratieën moeten zich verenigen om niet met ondergang te 
worden bedreigd en de Nederlandse strijdkrachten zullen naar ver
mogen moeten bijdragen aan de vorming van een gemeenschappe
lijk defensiesysteem. Grote offers van ons volk zijn daarvoor nodig. 
Het standpunt van de Minister geeft mij het vertrouwen, dat hij 
voor eventuele oorlogvoering de noodzaak van een harmonische 
samenwerking tussen vloot, leger en luchtmacht ziet. De koopvaardij 
zal moeten zorgen voor aanvoer van levensmiddelen en grondstoffen 
en voorts alles, wat leger en luchtmacht behoeven; daarvoor is een 
krachtige eigen vloot beslist nodig. 

Wanneer wordt gesproken over het West-pact, dan kan men al 
niet de noodzaak van bescherming der verbindingswegen voorbij
zien, maar er is meer! Ik heb al gewezen op de Unie tussen het 
Koninkrijk en de Verenigde Staten van Indonesië. Tussen de delen 
van het Koninkrijk en de Unie zijn lange verbindingswegen, welke 
bescherming behoeven. Daarnaast moet de verdediging van het 
eilandenrijk Indonesië voor een zeer belangrijk deel worden gevoerd 
door zeestrijdkrachten en de daarbij behorende luchtstrijdkrachten. 
De laatste oorlog heeft dit op overtuigende wijze wederom aan
getoond. 

Wil ons Koninkrijk zijn plicht in de Unie-defensie nakomen, dan 
zal gezorgd moeten worden voor een goede marine. Zouden wij 
daarvoor niet zorgen, dan zouden wij in Unieverband niet alleen 
onze plicht verzaken, maar ook jegens onze bondgenoten onze ver
plichtingen onvoldoende kunnen i ! >r.ien. Er m s rekening 
mede worden gehouden, dat onze bondgenoten niet dadelijk ter 
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plaatse zijn met een maritieme kracht, die van voldoende betekenis 
is, o.m. omdat zij ook andere taken te verrichten zullen hebben. 
Wanneer wij bovendien niet voor een voldoende maritieme defensie 
zouden zorgen, zouden anderen zich geroepen kunnen voelen, het 
vucuum op te vullen, en, Mijnheer de Voorzitter, het doen opknappen 
van taken door anderen acht ik uit politieke overwegingen, gezien 
de Istorie, ook de jongste, absoluut verwerpelijk. 

Het is duidelijk, dat de verdediging van de West ook voornamelijk 
een taak van de vloot is, opdat aanrandingen van wie ook kunnen 
worden geweerd. Wij leven nu eenmaal niet in een wereld, waarin 
grondgebied verzekerd is tegen aantasting, en daarmede moet worden 
rekening gehouden. 

Van veel belang is ook de mobiliteit van de vloot en, zoals ge
bleken is, de mogelijkheid voor haar om de strijd voort te zetten, 
wanneer een deel van het grondgebied is bezet. Zou dit verloren 
gaan, dan zal hier kunnen gelden het woord van onze grote admi
raal De Ruyter. 

„Tk met de vloot, ik weet niet waar liever henen zeilen, dan 
mij aan u, die geen woord noch verbond houdt, overgeven." 

Het blijven bijdragen in de oorlogvoering — en dan liefst zo 
krachtig mogelijk! — acht ik moreel, voor de bevolking in het 
bezette gebied èn daarbuiten, van de grootste betekenis en politiek 
een belang van de eerste orde. Men verlieze zich ten deze niet in 
idealistische bespiegelingen, maar lette op de harde werkelijkheid. 
Voor mij is het daarom noodzaak, dat wij een zo krachtig mogelijke 
marine hebben; ik acht hetgeen thans wordt gebouwd en gevraagd 
wel een minimum. Het is een uiterst sober aanbouwprogram en 
evenals bij de behandeling van de vorige begroting wil ik wel ver
klaren kruisers nodig te achten. Ten deze voel ik geen behoefte 
aan een nieuwe uitvoerige discussie, op welk standpunt ook de 
andere sprekers zich hebben gesteld. Wat de Minister bij de vorige 
begroting ter zake heeft opgemerkt, onderschrijf ik. Effectieve ver
dediging van een convooi vereist effectieve teams en in zulk een 
team van bescherming kunnen kruisers niet worden gemist. Ik be
grijp dan ook volkomen, dat de machten in Oost-Azië, die bezig 
zijn een marine op te bouwen, China en India b.v., een kruiser 
hebben als kern van de vloot. 

Hoe kunnen wij onze verplichtingen tegenover de toekomstige 
Verenigde Staten van Indonesië vervullen, indien wij niet daadwerke
lijk aantonen, dat het ons ernst is met onze beloften, kortelings en 
nog op zo treffende wijze door onze Vorstin geuit. 

Mijnheer de Voorzitter! De nu in aanbouw zijnde kruisers vormen 
een onmisbaar onderdeel onzer vloot 

Waar in de moderne oorlogvoering ter zee het vliegtuig een niet 
te ontberen onderdeel is, moet één vliegkampschip in onze vloot 
beslist te weinig worden geacht. Ook voor de Minister staat vast, dat 
de aanbouw van een tweede vliegkampschip noodzakelijk zal zijn. 
Gaarne zou ik van de Minister vernemen, wanneer hij zich voorstelt 
gelden voor een dergelijk schip op de begroting te brengen. 

Over de onderzeebootjagers, Mijnheer de Voorzitter, kan ik kort 
zijn. De waarde van dit soort schepen voor de bestrijding van de 
moderne onderzeeboot, een belangrijke belager van de koopvaardij, 
staat wel vast. Ook in het buitenland wordt dit zo gezien en ijvert 
men in dezelfde richting. 

Deze schepen zullen dan ook niet alleen een uiterst welkome aan
vulling betekenen op het materieel, dat onze bondgenoten in zee 
brengen, maar door hun moderne en krachtige artilleriebewapening 
zullen zij een noodzakelijk onderdeel vormen van de zeestrijd
krachten, die nodig zijn voor de verdediging onzer belangen, waar 
ter wereld ook, bij een onverhoedse aanval. 

Het aantal van twaalf dezer schepen moet in eerste instantie wel 
als een minimum worden beschouwd. Ik wil er echter begrip voor 
hebben, dat onder meer financiële overwegingen een vergroting van 
dit aantal voorshands niet toelaat, hoezeer ik dit ook betreur. 

Met leedwezen vernam ik, dat de bouw van de tweede serie dezer 
schepen, waarvoor de Minister in deze begroting een eerste termijn 
vraact, langer zal duren dan blijkbaar oorspronkelijk in de bedoeling 
lag. Ik' zou het op prijs stellen van de Minister te mogen vernemen, 
of hij al het mogelijke zal doen om te trachten de bouw dezer jagers 
alsnog in korter tijd te doen geschieden. 

Ook betreur ik, dat geen gelden voor de bouw van hulpschepen 
worden aangevraagd. Waar de financiële toestand van ons land tot 
uiterste zuinigheid dwingt, heb ik evenwel begrepen, dat de Minister 
de beschikbare gelden in de eerste plaats wil besteden voor de bouw 
van gevechtsschepen, waarmede ik mij wel kan verenigen. 

Mijnheer de Voorzitter! Mijn politieke geestverwanten en ik kun
nen ons, met het oog op de moeilijkheden, waarvoor ons land zich 
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ziet geplaatst, neerleggen bij het ministeriële minimumprogramma, 
dat voor de opbouw der vloot wordt voorgesteld. Doch wij stellen 
er prijs op van de Minister de stellige mededeling te ontvangen, dat 
de bouw der schepen, welke reeds bij de wet is goedgekeurd, met 
kracht zal worden voortgezet, terwijl wij eveneens gaarne van de 
Minister zouden vernemen, dat met de bouw van de in deze be
groting geprojecteerde schepen onverwijld een begin zal worden ge
maakt en dat met de voltooiing de grootste spoed zal worden be
tracht. Onder de huidige omstandigheden dient ons defensie-apparaat 
zo spoedig mogelijk op peil te worden gebracht. Er is geen ogenblik 
te verliezen. 

De heer Van Vliet: Mijnheer de Voorzitter! Het is niet mijn be
doeling in navolging van sprekers, die mij voorafgingen, beschou
wingen te houden over het algemeen beleid van de Departementen 
van Oorlog en van Marine, over doelstelling en taak van onze de
fensie, over de consequenties van het West-pact of dergelijke zwaar
wichtige onderwerpen meer. Dat is ook overbodig, want het is reeds, 
namens de fractie, waartoe ik behoor, geschied door de geachte 
afgevaardigde de heer Hooij. 

Mijn taak blijft beperkt tot het onder de aandacht van de ge
achte bewindsman brengen van een aantal detailaangelegenheden, 
zijn beleid en dat van zijn Departement betreffende. 

Ik ben mij er van bewust mij daardoor in een enigszins onvoorde
lige positie te bevinden. Het is immers onbegrijpelijk, dat de interesse 
van de Kamer zich vooral spitst op de grote vragen en kwesties, die 
zich bij de behandeling van deze begroting opdringen, en het is even 
begrijpelijk, dat van de weeromstuit de Minister zich in het bijzonder 
zal concentreren op een zo degelijk mogelijke beantwoording van 
de in zake die vragen en kwesties gemaakte opmerkingen. Meer 
ondergeschikt geachte aangelegenheden dreigen dus bij voorbaat in 
de aandacht en belangstelling van de Kamer en de Minister op het 
tweede plan te komen. 

Het lijkt mij daarom goed de door mij te bespreken punten al 
direct op een enigszins hoog waardeniveau te plaatsen, ten einde 
daardoor hun betekenis beter te doen uitkomen, te meer waar moge
lijk deze betekenis niet terstond ten volle onderkend wordt. 

Binnen het kader van het pogen daartoe, Mijnheer de Voorzitter, 
begin ik met de stelling, dat een der geduchtste wapcr.cn, waarover 
een leger kan en moet beschikken, is een goed en sterk moreel. 

De manschappen mogen beschikken over vele en moderne wape
nen, zij mogen een degelijke opleiding hebben gehad en onder des
kundige leiding staan, als het moreel, de geest onder hen slecht is, 
dan is het leger maar een zwak geheel. 

Is er een goede geest over de manschappen vaardig, dan zal er bij 
hen ook de bereidheid zijn om met nauwgezetheid, overgave, moed 
en vastberadenheid, opdrachten en verplichtingen, de taak van een 
leger betreffende, ten uitvoer te leggen. 

Hiervan uitgaande, Mijnheer de Voorzitter, is het gewenst ons te 
realiseren, wat nodig is om het moreel van een leger op de gewenste 
hoogte te krijgen en te houden. 

Voor zover ik het overzien kan, behoort daartoe: 
1°. dat officieren en manschappen doordrongen zijn van de 

grote betekenis en absolute noodzaak ener sterke defensie voor 
behoud van de vrijheid en onafhankelijkheid van ons land en de 
hoge waarde van deze vrijheid en onafhankelijkheid; 

2°. dat er een puike verhouding is tussen meerderen en minderen; 
3°. dat aan de in leger en vloot dienenden een goede geestelijke, 

lichamelijke en sociale verzorging wordt gewijd en de belangen van 
hun gezinnen daarbij niet vergeten worden. 

Over de eerste twee punten zal ik niet breed uitweiden, maar ik 
meen er toch iets over te moeten zeggen. 

Onze krijgsmacht is bij een groot deel van de dienstplichtigen en 
van ons volk nooit erg populair geweest. Wij zijn een vredelievend 
volk en zoeken bij voorkeur de beslechting van internationale ge
schillen door overleg en rechtspraak en niet langs de weg van mili
tair geweld. 

Toch hebben de laatste acht jaren ons wel bewezen, dat in de wereld 
van thans op de duur geen land zich kan handhaven, als het niet be
schikt over een sterk machtsapparaat; in het bijzonder hebben wij dat 
zelf ondervonden. 

Daardoor is ons militaire machtsapparaat weer wat meer bij ons 
volk in de gratie komen te liggen, wat nog niet wil zeggen, dat 
het van het volk al volledig de waardering, de achting en het mede
leven ondervindt, waarop het krachtens zijn betekenis voor de be
scherming en verdediging van de hoogste goederen van ons volk 
aanspraak kan maken. 

http://wapcr.cn
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Treedt de Regering in dil opzicht wel voldoende opvoedend op? 

Beijvert zij zich in de mate als voor haar mogelijk moet worden ge
acht, te bereiken, dat bladen en periodieken meer en juiste voorlich
ting geven over de waarde en noodzaak onzer defensie en dat daar
voor geschikte organisaties aan haar leden de juiste inzichten bij
brengen? 

Met welke gedachten over het leger gaan de jonge dienstplichtingen 
hun dienstplicht vervullen? Niet zelden is het enige, dat hen verzoent 
met deze plichtsvervulling, het avontuurlijke, dat zij er in zien. Over
wegingen van hogere allure komen er meeslal niet bij in het geding. 
Ligt ook hieraan niet een tekort aan voorlichting ten grondslag? 

Het gaat er natuurlijk niet om, van ons volk een militair volk te 
maken en het leger met een aureool te omgeven, dat het niet toe
komt, maar slechts te bereiken, dat niet door onkunde en wanbegrip 
van de zijde van het volk ten aanzien van doel, taak en betekenis van 
leger en vloot het werk onzer militairen wordt verzwaard en hun 
moreel wordt verzwakt. Niets lijkt mij voor de weerkracht van een 
leger funester dan dat het moet missen begrip bij en sympathie en 
steun van de burgerij. 

Wordt in het leger voldoende aan deze voorlichting gedaan? Ik 
bedoel het zo: 

De Nederlandse soldaat heeft over het algemeen een zodanige 
opvoeding genoten en ontwikkeling opgedaan, dat, al is hij dan 
willig in het aanvaarden van gezag en leiding en al vordert hij geen 
tekst en uitleg van de grond en redelijkheid van elke taak, die hem 
wordt opgedragen, en elk bevel, dat hem gegeven wordt, toch de 
mate, waarin hij met overgave, correctheid en vastberadenheid de 
hem gegeven opdrachten zal uitvoeren, belangrijk afhangt van zijn 
inzicht in de redelijkheid en noodzakelijkheid dezer orders. Met 
kadaverdiscipline is met hem niet veel goeds te bereiken. Is zijn op
leiding daarop voldoende ingesteld? Te oordelen naar hetgeen hier 
over uit de mond van dienstplichtigen te vernemen is, is hier enige 
twijfel op haar plaats, reden waarom ik deze aangelegenheid eens 
gaarne in de aandacht van de Minister aanbeveel. 

Als tweede voorwaarde, die vervuld moet worden om een goede 
geest in het leger te verzekeren, heb ik gesteld, dat er een puike 
verhouding moet zijn tussen meerderen en minderen. Ik bedoel daar
mede een verhouding, waarin de soldaten door hun meerderen vol
ledig als mens worden behandeld en zij in de officieren leidsliedcn 
vinden, die naast het bezit van militaire deskundigheid ook de kunsi 
verstaan de kameraden te zijn van degenen, die onder hun bevelen 
staan. 

Telkens hoort men nog uitingen van militairen, waaruit blijkt, dat 
hier nog een tekort is, al is er een grote verbetering, vergeleken bij 
vroeger. 

Er kan bij de officiersopleiding de candidaten niet voldoende 
worden ingeprent, welke verhouding zij tussen zich en degenen, die 
onder hen gaan dienen, hebben te scheppen. Wordt officiersbevor
dering voldoende mede beoordeeld aan de hand van de mate, waarin 
de candidaten met de manschappen zullen kunnen omgaan, zoals 
dat behoort te zijn? Niet enkel hun militaire kennis mag doorslag
gevend zijn. Wordt op de correctheid van optreden van de zijde der 
meerderen tegenover hun minderen voldoende toezicht uitgeoefend? 
Mensen met een onsociale mentaliteit behoren niet aan het hoofd 
van een troep of troepenafdeling te worden geplaatst. 

Mijnheer de Voorzitter! Thans een en ander over de geestelijke, 
lichamelijke en sociale verzorging der troepen, als zijnde evenzeer 
een voorwaarde, die in acht genomen moet worden, wil een goed 
moreel in het leger verkregen worden en gehandhaafd blijven. 

Het is duidelijk, dat de militair, die geestelijk en zedelijk in het 
moeras raakt, voor het leger dikwijls niet veel meer waard is. 

Het is daarom zo verheugend, dat wij de geestelijke verzorging 
onzer troepen bevredigend mogen noemen. Daarin vervullen de aal
moezeniers en Iegerpredikanten een grote en grootse rol. Voor hun 
arbeid wil ik hier gaarne nog eens, namens onze fractie, onze hoge 
waardering uitspreken. Des te spijtiger is, dat nog altijd van deze 
geestelijke bedienaren, voor zover zij in Indonesië werkzaam zijn. 
de klacht vernomen moet worden, dat ze een tekort hebben aan 
snelle vervoermiddelen. Dit tekort is te klemmender, waar ze nu in 
Indië, door de jongste politionele actie, nog weer een groter gebied 
te bewerken hebben gekregen. 

Ik beveel deze aangelegenheid ten zeerste in de aandacht van de 
bewindsman aan en zou gaarne, vernemen of in het gesignaleerde 
tekort, althans enigermate, alsnog kan worden voorzien. 

Hulde willen wij eveneens brengen aan de thuisfronten, welke he: 
voor onze jongens in Indonesië onmisbare geestelijke contact tussen 
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hen en het vaderland levendig houden. Voor dit werk is het zo ver
heugend, dat de posttarieven voor het brief en drukwerkverkeer 
tussen ons land en Indonesië weer, na aanvankelijke verhoging, 
praktisch tot het oude peil zijn teruggebracht. 

Wel meen ik er bij de Minister op te mogen aandringen de tarieven 
voor verzending van pakketjes naar Indonesië een kleine wijziging 
te doen ondergaan. De porto bedraagt thans bij 500 gram f6 en 
daarboven f 12. Deze overgang is toch wel wat al te groot. Mogelijk 
kan een meer gedifferentieerd tarief worden ontworpen. 

Waardering verdient evenzeer het werk der ontwikkeling en ont
spanning van militairen in en buiten de militaire tehuizen. Wij willen 
de Minister aansporen daaraan alle mogelijke steun en medewerking 
te blijven geven, al zijn wij er niet blind voor, dat hier van hoge 
waarde is een blijvende, loyale en intensieve medewerking van de 
burgerij. 

Ook over de lichamelijke verzorging der militairen worden niet 
veel klachten vernomen. De medische verzorging, zowel hier als in 
Indonesië, functionneert goed. Voeding, ligging en kleding worden 
behoorlijk verzorgd. 

Wat breedvoeriger heb ik te spreken over de sociale verzorging en 
financiële belangenbehartiging der militairen. 

De sociale verzorging is gelegd in handen van de sociale diensten 
van de Departementen van Oorlog en van Marine. 

De taak van deze diensten omvat: 
a. de sociale zorg voor de in dienst verblijvende militairen; 
b. de zorg voor de gedemobiliseerdcn. 
Mijnheer de Voorzitter! Met alle waardering voor het werk, dat 

door deze dienst wordt verricht, en voor de ijver, die daarbij door de 
bezetting er van aan de dag wordt gelegd, rijst toch de vraag of dit 
apparaat niet te uitsluitend een administratief werkend geheel vormt. 
Heeft het niet een tekort aan werkelijk sociale werkers, mensen, die de 
moeilijkheden en noden van anderen gemakkelijk aanvoelen, ze als 
het ware tot de hunne maken, er anderen voor weten te interesseren 
en er op uit trekken om er een oplossing voor te vinden? Geen louter 
bureaumensen dus, die alles bij voorkeur met een briefje en een 
telefoontje proberen af te doen? Wat ik er over gehoord en er van 
ervaren heb, doet mij de aanwezigheid van dit manco veronderstellen. 
Het dient te worden weggenomen. Ik ken persoonlijk een thans ge
demobiliseerde adj.onderofficier, die tot voor kort was ingedeeld 
bij de Sociale Dienst in Indonesië. In tientallen brieven van militairen 
uit zijn omgeving, naar ouders en anderen gezonden, werd uiting 
gegeven aan de grote steun, die deze man voor de jongens overzee, 
voor zover onder zijn zorg staande, betekende. Hij onderhield per
soonlijk contact met hen, schiep een vertrouwenssfeer om zich heen, 
kwam zo gemakkelijk van dreigende of reeds aanwezig zijnde moei
lijkheden bij zijn jongens op de hoogte en trachtte door persoonlijke 
bemiddeling bij daarvoor aangewezen instanties of personen, dan wel 
door inschakeling van een aalmoezenier of legerpredikant die moei
lijkheden te voorkomen, respectievelijk uit de weg te ruimen. Daar
door is in vele gevallen schade of ongeluk voor betrokken personen 
voorkomen kunnen worden. 

Dat is het type sociale werker, dat de Sociale Dienst nodig heeft, 
vooral in de overzeese gebiedsdelen. Daar immers missen de mili
tairen hun normale steunpunten: gezin, organisaties of parochie of 
kerkelijke gemeente. Naast de aalmoezeniers en legerpredikanten 
moet de sociale werker van de Sociale Dienst daar een steun voor 
hen zijn. Wij mogen niet vergeten, dat het gros van onze militairen 
ginds jonge onervaren mensen zijn, die zonder goede hulp en voor
lichting gemakkelijk tot domme en verkeerde daden kunnen komen 
en in moeilijkheden en kwesties verstrikt kunnen raken, waar zij, bij 
gemis van degelijke bijstand, niet zonder kleerscheuren uitkomen. 
Hier ligt prachtig werk voor de „all round" sociale werker, werk. dat 
de jongens tot heil en hun ouders tot rust zal strekken en het peil 
van ons leger gunstig zal beïnvloeden. 

Als het leger uit eigen gelederen niet voldoende van deze figuren 
kan aantrekken, waarom dan dit werk niet mede in handen gegeven 
van sociale werkers, die niet tot het leger behoren? De man van de 
Sociale Dienst, waarover ik zojuist sprak, is bij zijn demobilisatie 
vervangen door een piepjong luitenantje, die zelf toegaf van dit 
werk geen verstand te hebben en met de gevallen, die hij te behan
delen kreeg, geen raad te weten. Ik zou daarom wel graag van de 
Minister vernemen of er een scherpe selectie plaats heeft voor de 
aanstelling op de voornaamste posten bij de Sociale Dienst, of de 
eisen wat meer omvatten dan parate wetkennis en administratieve 
aanleg, en met name vooral gelet wordt op het kar,:1.;;;', mentaliteit 
en leeftijd van hen, die het persoonlijke contact tussen dienst en 
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de militairen hebben te vormen. Kan de Minister mededelen of voor 
deze taak een speciale opleiding bestaat en ten slotte of reeds burger
krachten in deze dienst zijn ingeschakeld, dan wel de Minister bereid 
is te bevorderen, dat dit zal geschieden daar, waar de behoefte er 
toe zich doet gevoelen? 

Wat de zorg van de Sociale Dienst voor de gedemobüiseerden 
betreft, is daarbij, als ik mij niet vergis, de ervaring opgedaan, dat 
heel wat gedemobüiseerden niet meer tot hun vroeger beroep of vak 
of niet meer naar hun vroegere werkgever terug willen. Zij willen 
veranderen. 

Dat geeft de dienst natuurlijk nogal wat zorgen en strekt de ge
wezen militair meestal niet tot voordeel. 

De vraag mag worden gesteld, waarmede die zucht naar ver
andering valt te verklaren. Is misschien een oorzaak, dat in vele 
gevallen alle contact met het beroep en de onderneming, waarin de 
jonge man tot dan toe werkzaam is geweest, wordt verbroken zodra 
de diensttijd aanvangt, hij van dat beroep en die onderneming niets 
meer hoon of er over te lezen krijgt en daardoor er volkomen van 
vervreemdt? 

Kan niet iets gedaan worden, b.v. door toezending van vakbladen 
en door brieven van uit de onderneming, waarin de militair werkte, 
om de band tussen hem en zijn beroep en vroegere werkkring te 
doen blijven voortbestaan? Heeft dit punt reeds de aandacht gehad 
van de Demobilisatieraad en zijn plaatselijke comité's? Ik zou daar 
gaarne iets meer over vernemen van de Minister. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor al datgene wat voor de demobili
serenden van de afdeling demobilisatie van de Sociale Dienst wordt 
gedaan, wil ik gaarne nog eens 's Ministers ambtsvoorganger hulde 
brengen. Hij heeft op voortvarende en krachtige wijze dit werk 
aangepakt en het tot stand doen komen. Die nu, gedwongen, zijn 
dienstplicht gaat vervullen, weet ten minste, dat hij, eenmaal weer 
afzwaaiende, niet zonder meer aan zijn lot wordt overgelaten, maar 
door de Overheid geholpen wordt om in de burgermaatschappij 
weer behoorlijk in de rij te komen. 

Ik kom thans tot enkele punten, de financiële belangenverzorging 
der militairen en van de gezinnen, waartoe zij behoren, rakende. In 
dat verband zou ik het eerst willen hebben over de kostwinnersver
goedingsregeling. 

In het Voorlopig Verslag (pag. 13) is gesteld, dat een regeling, 
waarbij slechts kostwinnersvergoeding wordt gegeven, als het gezins
inkomen niet meer bedraagt dan f 50, te vermeerderen met f 2,50 per 
inwonend kind beneden de 18 jaar, voor gezinnen met kinderen te 
gering is. 

Ik geloof, dat dit, zeker wanneer het grote gezinnen betreft, niet 
voor betwisting vatbaar is. 

Als de regeling een bedrag van f 50 per week voor een gezin van 
twee personen niet genoeg acht om het zonder kostwinnersvergoeding 
te kunnen stellen, dan kan ik niet begrijpen, hoe de regeling er dan 
van uit kan gaan, dat b.v. een gezin van man, vrouw en zes kinderen 
wèl geacht kan worden er van te kunnen komen, wanneer de inkom
sten in dat gezin f 66 bedragen. 

De regeling, zoals ze luidt, leidt er toe, dat een gezin met 10 kin
deren met een looninkomst van f 45 per weck en f 30,36 wettelijke 
kinderbijslag, geen recht op een kostwinnersvergoeding kan doen 
gelden, doch het gezin van man en vrouw, indien de inkomsten f 45 
bedragen wèl, zeil's nog, als het inkomen f 50 in de week zou zijn. 
Dus een gezin van man en vrouw kan met f 50 inkomsten per week 
er niet aan uit, maar een gezin met 10 kinderen met f75,36 wel. 

Nu zegt de Memorie van Antwoord wel op pag. 24, dat, als de in 
de regeling genoemde maxima blijven beneden een door de Minister 
aangenomen minimumbedrag voor levensonderhoud, zonder uitzon
dering dit minimumbedrag wordt aangemerkt als inkomstengrens; 
maar dit lezende, rijzen toch wel een paar vragen: 

Als ze zo algemeen worden toegepast, wordt dan geen openbaar
heid gegeven aan deze minimumbedragen? Waarom zijn ze dan niet 
in de publiek bekende regeling opgenomen? Nu heeft het minstens 
de schijn, alsof het Departement voor elk geval, op eigen houtje, een 
van de officiële regeling afwijkend minimumbedrag van kosten voor 
levensonderhoud gaat vaststellen en de betrokken gezinnen van hel 
inzicht ten deze van een of andere afdeling van het Departement af
hankelijk is. Het schijnt trouwens zo te zijn, dat men er in onder
scheidene gevallen in ongunstige zin van afwijkt, b.v. omdat de vader 
van het gezin, waartoe de dienstplichtige behoort, een winkeltje 
drijft. 

Bovendien, zolang deze normen niet in de regeling vastliggen, kan 
het Departement ze naar willekeur wijzigen en kan geen der be
trokken gezinnen er zich op beroep'-n. Een zodanige berekening blijft 
daardoor dan ook, naar mijn mening, het karakter van gimslbetoon 

behouden, een figuur, die de betrokken gezinnen onwaardig moet 
worden geacht en daarom wijziging behoeft. 

Ik zou dan ook gaarne van de Minister vernemen, hoe hoog de 
door het Departement aangenomen minimumbedragen zijn en of hij 
bereid is de kostwinnersvergoeding zodanig te wijzigen, dat deze 
minimumbedragen in de regeling als algemeen geldende zullen wor
den opgenomen. 

Ten slotte moge ik er op wijzen, dat, naar mij bekend is, het Depar
tement van Marine zich strikt houdt aan de bedragen, in de publiek 
bekend zijnde kostwinnersvergoedingsregeling opgenomen, en dus niet 
met binnenkomende minimumbedragen werkt. Een zodanig van elkaar 
afwijkende berekening is, naar het mij voorkomt, geheel onjuist en 
onaanvaardbaar. 

Ik wacht met belangstelling het antwoord van de Minister af, van 
welk antwoord zal afhangen of ik mij genoopt zal gevoelen bij de 
replieken nog op deze aangelegenheid terug te komen. 

In het Voorlopig Verslag is gepleit voor een systeem, dat, geheel 
of gedeeltelijk in de plaats tredend van de kostwinnersvergoedings
regeling, gebaseerd zou zijn op uitkering wegens inkomstenderving. 

De Memorie van Antwoord zegt daarop, dat, hoe aantrekkelijk dit 
denkbeeld ook moge zijn, daardoor te zware eisen aan de schatkist 
zouden worden gesteld. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil in dit verband dan toch nog wel 
eens speciaal wijzen op de financiële gevolgen voor de gezinnen, waar
van twee of meer zoons tegelijk de dienstplicht vervullen en die des
ondanks niet of slechts voor een geringe kostwinnersvergoedings
uitkering in aanmerking komen. 

Ik heb daarvan enkele voorbeelden bij de hand. 
Ik zal zo vrij zijn, er een drietal van te noemen. 
Het eerste geval betreft een weduwe met drie kinderen, respec

tievelijk 20, 17 en 14 jaar oud, en twee kinderen in militaire dienst. 
De blijvende gezinsinkomsten zijn f48,08; de inkomsten van de twee 
in dienst zijnde zoons bedroegen f91,38. Dit bedrag is weggevallen 
en daarvoor is in de plaats gekomen een kostwinnersvergoeding 
van f 0,70 per dag of f4,90 per week. 

Het tweede geval betreft een gezin, bestaande uit vader, moeder 
en vier kinderen en bovendien twee zoons in militaire dienst. De 
thuis zijnde kinderen hebben de leeftijd van respectievelijk 20, 19, 
10 en 5 jaar. De blijvende gezinsinkomsten bedragen f 86,36 per week. 
De in militaire dienst zijnde zoons verdienden vóór hun diensttijd 
te zamen f 53. 

Deze f 53 zijn weggevallen en er wordt geen kostwinnersver
goeding gegeven. 

Een gezin van een weduwe met drie kinderen en daarnaast twee 
zoons in militaire dienst: blijvende gezinsinkomsten f 57,27: de in
komsten van de twee zoons bedroegen plm. f 50 per week; deze in
komsten zijn weggevallen en er wordt geen kostwinnersvergoeding 
gegeven. 

Het financiële offer, dat deze personen en de gezinnen, waartoe 
ze behoren, moeten brengen, is toch wel zeer zwaar. In zulke gevallen 
moet toch iets verder worden gegaan dan de huidige kostwinners
vergoeding toelaat Men moet bedenken, dat naast het gemis van 
betekenende inkomsten deze jongens uit hun betrekking zijn gehaald 
en,maar moeten afwachten of ze weer een behoorlijke baan zullen 
kunnen krijgen, als ze gedemobiliseerd worden. In ieder geval hebben 
ze gedurende de diensttijd niet kunnen sparen en hun ouders voor 
hen evenmin. Komen ze uit dienst, dan hebben ze al een heel eind 
de huvvbare leeftijd bereikt, maar sparen voor een huwelijksuitzet, 
daar zijn ze nog niet aan toe kunnen komen. 

En het gezin, waartoe ze behoren! In heel veel gevallen heeft het 
jaren zeer sober moeten leven, omdat er maar één verdiener was. 
Nu zijn enkele jongens groot, hebben werk en zouden de financiële 
omstandigheden van het gezin enigermate kunnen verlichten, doch 
nu worden zij in militaire dienst geroepen en heel hun inkomen valt 
voor het gezin weg. Zelfs blijven ze daarenboven het gezin geld 
kosten; daar weet ieder gezin over mee te praten, dat kinderen 
hier of overzee dienende heeft bij leger, vloot of luchtmacht. 

Daarom zou naast een kostwinnersvergoedingsregeling een ver
goedingsregeling, gebaseerd op inkomstenderving, niet onredelijk zijn. 

Als het tot onaanvaardbare financiële consequenties leiden moet 
voor het Rijk, dan komt het mij voor toch wel mogelijk te zijn, dat 
de kostwinnersvergoedingsregeling zodanig wordt gewijzigd, dat voor 
gezinnen, waarvan meer dan één verdienende zoon tegelijk de mili
taire dienstplicht moet vervullen, van een ietwat hogere norm van 
kosten voor noodzakelijk levensonderhoud wordt uitgegaan. Dat kan 
het Rijk geen schatten kosten, doch betekent althans iels voor de 
meest schrijnende gevallen. Ik hoop. dat de Minister zich welwillend 
tegenover deze suggestie zal stellen. 
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(Van Vliet) 
Nog over enkele andere financiële belangen, de militairen be

treffende, wil ik in het kort iets zeggen. 
Vooreerst vertrouw ik gaarne, dat de Minister alles in het werk 

zal stellen om de herziene salarisvergoeding voor het militaire be
roepspersoneel spoedig van kracht te doen worden; voorts moet ik 
er mijn bevreemding over uitspreken, dat aan het technisch personeel 
van de militaire luchtvaart in tegenstelling met schier al hun 
collega's geen voorschotten zijn gegeven op de komende salaris
verhoging. Kan de Minister hiervoor een aannemelijke verklaring 
geven? 

In de Memorie van Antwoord lees ik op blz. 25, dat voor dienst
plichtigen geen rentezegels worden doorgeplaki, doch wel voor_hen 
30 cents premie per week aan de Rijksverzekeringsbank wordt be
taald. Heeft dit geen nadelige gevolgen voor deze personen met be
trekking tot het te zijner tijd uit te keren rentebedrag? Ik begrijp ove
rigens niet, dat de vraag of hier niet rentezegels doorgeplakt kunnen 
worden, door de Minister moet worden afgedaan met een verwijzing 
naar de komende algehele herziening van de sociale verzekering. Een 
dergelijke eenvoudige aangelegenheid heeft toch niets met deze her
ziening uitstaande? 

Ook moge ik nog eens aandringen op een vluggere afrekening van 
de tegoeden, die gedemobiliseerde dienstplichtigen op het Rijk hebben. 
Daarover is al enkele jaren bij de begroting van Oorlog en van Marine 
gesproken moeten worden en alhoewel enige verbetering is te be
speuren, toch geschiedt de afrekening nog steeds in een te traag tem
po. Een der nare gevolgen daarvan is, dat verschillen, die ontstaan in 
de berekeningen, veel moeilijker na te pluizen zijn dan wanneer de 
afrekeningen op korte termijn plaats hebben. 

Voor al deze punten heb ik gemeend de belangstelling en mede 
werking van de Minister te mogen vragen, omdat zij stuk voor stuk 
belangrijke invloed hebben op de geest van de militairen en dus hun 
terugslag hebben op het moreel van ons leger. Echter was dit geens
zins de enige drijfveer: hier speelde vooral ook een rol, de erkenning 
van het recht der militairen pp een behoorlijke verzorging hunner 
belangen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nog iets zeggen over het verlenen 
van vrijstelling aan dienstplichtigen van de opkomstplicht. 

Wij kennen in ons land de persoonlijke dienstplicht. Er wordt dus 
uitgegaan van het beginsel, dat iedere jonge man, die geestelijk ot 
lichamelijk daartoe niet onbekwaam is, in beginsel enkele jaren i 
het leger of bij de vloot te dienen heeft. Desniettemin worden er vrij
stellingen van die plichtsvervulling gegeven. Ik wil de normen, die 
daarvoor in de Dienstplichtwet vastliggen, niet in haar juistheid aan 
tasten. 

Wel echter heeft de Overheid zich te realiseren, dat zij, aan wie 
vrijstelling wordt gegeven, de vele persoonlijke en gezinsoffers ont
lopen, die ingelijfden voor lief moeten nemen en dat zij dus wel in 
een zeer bevoordeelde positie worden geplaatst. Steeds moet du;, 
nauwgezet worden nagegaan of er aan de hand van de wet voldoende 
grond voor vrijstelling aanwezig is. 

Hetzelfde dient, dunkt mij, te gelden voor het geven van uitstel, 
want zo'n uitstel loopt in de praktijk nog al eens uit op vrijstelling. 

Wordt altijd wel in deze geest gehandeld? 
Ik wil niet beweren, dat het niet geschiedt, maar als men een staatje 

onder ogen krijgt, zoals mij kort geleden is voorgelegd, gaat men 
wel eens lichtelijk twijfelen. 

Het betrof een klein plaatsje, waar, voor wat betreft de lichting van 
begin vorig jaar, 4 landbouwerszoons werden opgeroepen voor de 
militaire dienst en één werd afgekeurd en 3 vrijstelling of uitstel kre
gen: voorts waren er onder de opgeroepenen 10 middenstanders, van 
wie er slechts 2 werden ingelijfd, een ander heeft inmiddels een op
roep ontvangen en 7 ontvingen uitstel of vrijstelling. De rest der op
geroepenen waren 14 arbeiders; ze werden allen ingelijfd. 

Ik breng dit geval naar voren, alhoewel het de Minister, meen ik, 
bekend is. Echter is reeds in Mei 1948 door het Departement een 
onderzoek hierin toegezegd, doch er is sindsdien niets meer op ver
nomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is verre van mij te beweren, dat dil 
beeld een weergave is van de situatie der vrijstellingen en uitstel
verlening, over het gehele land genomen. Ik wil er zelfs niet uit 
concluderen, dat het Departement normen aanlegt, die niet streng 
genoeg zijn. Ik weet, dat het Departement meestal moet afgaan op 
rapporten van derden, maar de situatie, zoals die ligt in dat bewuste 
dorp, geeft mij wel aanleiding er bij de Minister op aan te dringen 
toch van tijd tot tijd steekproeven te laten nemen naar de juistheid 
van ambtelijke rapporten en adviezen, en zulks niet enkel in ge
vallen, dat tegen een beslissing in zake vrijstellingsaanvragen is ge
reclameerd. 

(Van Vliet c. a.) 
De zekerheid moet er zijn en blijven, dat slechts vrijstel! 

uitstel wordt gegeven waar het volledig verantwoord is, waarbij tk 
als mijn mening wil weergeven, dat van vrijstelling wegens persoon
lijke onmisbaarheid siechts sprake mag zijn, indien zelfs een be
paalde periodieke uitkering, door het Rijk in voorkomende gevallen 
te verlenen, die persoonlijke onmisbaarheid niet kan opheffen, te 
meer omdat ik vrees, dat het herhaaldelijk oproepen van oudere 
dienstplichtigen, veelal vaders van gezinnen, zijn oorzaak, zo niet 
uitsluitend, dan toch gedeeltelijk vindt in de vrijstellingen, die aan 
jongere dienstplichtigen worden verleend. 

Zo worden nu buitengewoon dientspüchtigen van de lichting 1944 
opgeroepen wegens personeelsscliaarste bij verschillende onderdelen 
van het leger. 

Als dit personeelstekort een gevolg of mede een gevolg is van de 
gegeven vrijstellingen en daarvoor dus inderdaad oudere mensen, 
onder wie heel wat gehuwden, moeten worden opgeroepen, dan is 
dat naar mijn mening een reden te meer om niet te royaal met 
vrijstellingen te zijn. 

Ik hoop over deze aangelegenheid een verklaring van gerust
stellende aard van de Minister te mogen horen. 

Ik eindig met het debiteren van een klacht, die nog al eens wordt 
gehoord, dat nl. hun dienstplicht uitoefenende militairen zo moeilijk 
een behoorlijk aantal dagen achtereen verlof kunnen krijgen voor 
het afleggen van een vakexamen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is van groot belang, dat de dienst
plichtigen gedurende de diensttijd hun vakstudie kunnen bijhouden
Maar het is voor hen van niet veel nut, als hun geen gelegenheid 
wordt geboden om deze studie met een examen te bekronen, omdat 
op het daarvoor nodige aantal verlofdagen wordt beknibbeld. 

Waar zoveel anderen uitstel van dienstplicht krijgen om studie
redenen, mag hun toch wel de mogelijkheid gegeven worden examen 
te kunnen afleggen. 

Voor een soepeler regeling mag ik wel de medewerking van de 
Minister vragen. 

De heer Vonk: Mijnheer de Voorzitter! Op dit vergevorderd uur 
meen ik, ten einde niet in onnodige herhaiing te vervallen ten 
aanzien van de onderwerpen, door aan mij voorafgegane sprekers 
behandeld betreffende hoofdstuk VIIIA, met weinige korte op
merkingen en beschouwingen te mogen volstaan, dit mede in aan
sluiting op hetgeen mijn fractiegenoot de heer Korthals reeds in het 
midden heeft gebracht met betrekking tot hoofdstuk VIIIB. 

Het spreekt vanzelf, dat ik mij gaarne aansluit bij de sprekers, 
die kritisch-opbouwend de versterking van onze land en luchtmacht 
noodzakelijk hebben geoordeeld. Duidelijk is het wel reeds gewor
den, dat de Kamer, in gedeeltelijke tegenstelling tot een vrij lang
durige periode tussen de twee wereldoorlogen, thans geen bezwaren 
meer heeft tegen het voteren van grote bedragen voor de defensie. 
Vrijwel algemeen is het nu in de geesten gaan leven, dat een volk, 
dat zijn zelfstandig bestaan op prijs stelt, daarvoor, zo nodig, veel 
moet over hebben. 

Ik sluit mij dan ook in het bijzonder aan bij het gesprokene door 
de geachte afgevaardigde de heer Vermeer, die twee avonden ge
leden meende, dat Nederland in de Westerse Unie niet mag en ook 
niet moet spelen op een zo klein mogelijk Nederlands aandeel in de 
gezamenlijke militaire verplichtingen. 

Mijn fractiegenoot, de heer Korthals, heeft naar voren gebracht, 
dat de vloot onder de gegeven financieel nogal moeilijke omstandig
heden niet het kind van de rekening mag worden. Dit is volkomen 
juist, al ware het alleen, omdat de vloot als het ware de proefsteen 
is voor de ernst, die men heeft te maken met het effectief realiseren 
van een Nederlands-Indonesische Unie. 

Doch hetzelfde geldt voor de land en de luchtmacht, daar deze 
als het ware de proefstenen zijn voor de ernst, die men heeft te 
maken met het effectief realiseren van de Westerse Unie. Het is 
financieel, economisch en ook sociaal een hard ding, dat zoveel 
behoort te worden uitgetrokken voor de militaire afweermiddelen. 
Ook wij zouden er, indien het mogelijk ware, de voorkeur aan 
geven de revenuen van de arbeid van ons volk ten goede te doen 
komen aan de volle opbouw van de vrede. Wij leven echter niet in 
volle vrede, doch midden in een koude oorlog, die de ene keer in 
het ene land. de andere keer in een volgend land naar andersoortige 
consequenties overslaat. Wij behoren ons nu eenmaal zo sterk 
mogelijk te maken en daartoe moeten wij de nodige fondsen 
voteren, omdat dit helaas de enige methode is om het ergste te 
helpen voorkomen. Wij hebben ernstige ervaringen achter de rug 
met de Duitsers en de Japanners, maar het schijnt wel niet voor 
tegenspraak vatbaar, dat de tragische ervaringen, die wij zouden 
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gaan opdoen met een communistische bezetting, voor de ervaringen 
met de Duitsers en de Japanners in ernst allerminst zouden onder
doen. De voorbeelden hiervan in Oost-Europa liggen voor het 
grijpen. 

Het is in het bijzonder op deze gronden, dat wij in het algemeen 
dan ook geen bezwaren tegen de begroting van hoofdstuk VIIIA 
hebben. Er is echter één punt, waaromtrent ik mij — ik kan het 
moeilijk anders uitdrukken — niet geheel gerust gevoel en dat is 
een punt, waarover het bezwaarlijk is te spreken, en wel om ver
schillende redenen, die ik achterwege zal laten. Ik zal echter pogen 
er een zekere omschrijving van te geven. 

Ons aandeel in de gezamenlijke troepenmacht te land en in de 
lucht dient uiteraard aangepast te worden aan het geheel in het 
grotere verband met onze bondgenoten. Met hetgeen dienaangaande 
in de Memorie van Antwoord is opgemerkt, kan ik mij uiteraard 
verenigen. Doch daarnaast staat het evenzeer vast, dat wij onze 
zelfstandige eigen Nederlandse kracht dienen te behouden en dit 
zelfs in redelijke mate ter versterking van de internationale positie 
van ons land. Onze bondgenoten dienen in waarheid wat aan ons 
te hebben, zonder dat wij als het ware een onherkenbaar onderdeel 
woruen van het bondgenootschappelijke geheel. Doch dit schijnt 
mij alleen bereikbaar in de praktijk door het geven van grote be
voegdheden aan onze chef van de generale staf, die immers in de 
tijd van de grootste nood toch alle verantwoordelijkheid zal moeten 
dragen. Hel komt mij voor, dat hiertegen weinig bezwaren kunnen 
worden aangevoerd. Men heeft op het ogenblik de zaak wel zo te 
stellen, dat de chef van de generale staf zich op die toekomstige taak 
thans reeds ''ejft voor te bereiden en dat hij dit alleen kan doen 
door ook reds nu een bijzondere invloed te hebben op de con
structie van de divisies, welke Nederland zal hebben te leveren. 

Hierbij komt. dat de chef van de generale staf in deze voorbe
reidingsperiode ook wel de nodige volmachten dient te hebben ten 
behoeve van de beslissingen, die in de Centrale Militaire Raad onder 
kiding van maarschalk Montgomery moeten kunnen worden ge
nomen. Zo is er meer. Opzettelijk vraag ik hieromtrent geen nadere 
inlichtingen van de Minister, doch het zou mij wel zeer aangenaam 
zijn, als de Minister speciaal dit punt, waaromtrent ik mij niet bij
zonder gerust voel, in scherpe overweging zou willen nemen. De 
nodige honderden millioenen guldens zullen nu eenmaal gegeven 
moeten worden en daar hebben wij vrede mee, doch op de eventueel 
te ontwikkelen kracht en de te behalen resultaten komt het aan en 
die kunnen slechts bereikt worden door een, wat de hoofdzaken en 
de hoc dlijnen betreft in het praktische, in het effectieve, eenhoof
dige leiding, ook bij de opbouw van die divisies. 

Ik zou het hierbij kunnen laten, ware het niet, dat de geachte 
afgevaardigde de heer Haken een vraag aan de Minister heeft ge
steld, die mij nogal heeft gefrappeerd. Hij vroeg of het waar is, dat 
jonge deserteurs, die blijkbaar geen lust hadden om naar Indonesië' 
met de troepen te vertrekken, nadat zij waren gearresteerd, in voor
arrest gehouden, gedurende acht maanden niet werden verhoord. 
Ik heb mij nogal verbaasd over deze vraag, omdat ik moeilijk kan 
aannemen, dat hiervan in het geheel niets waar zou zijn. Gaarne 
zou ik mij bij cie steller van deze vraag willen aansluiten. Ik geloof, 
dat de Minister onder de gegeven omstandigheden door deze aan
gelegenheid duidelijk te beantwoorden, ten behoeve van het ver
trouwen in de militaire rechtspraak, goed werk zal doen. 

De heer Schokking, Minister van Oorlog, Minister van Marine a.i.: 
Mijnheer de Voorzitter! De eerste opmerking, die ik uiteraard zou 
willen maken, is een reactie op al hetgeen door verschillende sprekers 
als afgevaardigden in deze Kamer is gezegd als hulde aan degenen, 
die, behorende tot de Koninklijke marine, tot de Koninklijke land
macht en de luchtstrijdkrachten, in de eerste plaats in Indonesië, hetzij 
door sneuvelen, hetzij door ziekte overleden, hetzij door ongeval 
omgekomen, hebben bewezen hun leven te willen geven voor het 
\ 'land en voor de zaak van Indonesië. Het zou mij niet mogelijk 
zijn iets te zeggen, indien ik daarmede niet begon, en het enkele 
lx ïk tan een van de families van gesneuvelden is niet alleen vol
doende, maar ook nodig om telkens weer te doen beseffen wat het 

(Minister Schokking e. a.) 
betekent, dat iemand in de bloei van het leven, door de Overheid 
geroepen tot een taak, niet bij de zijnen terugkeerde. Die ernst, Mijn
heer de Voorzitter, is ook de ernst, waarmede de begrotingen van Oor
log en van Marine moeten worden behandeld, al geeft het leven ook 
vrolijker aspecten, die ook in de militaire dienst gevonden en gehoord 
worden. En dan sluit ik mij ook gaarne aan, na dat woord van 
hulde, bij die gedachten, die uitgaan naar de nabestaanden van deze 
niet alleen jonge, maar ook wel oudere trouwe landszonen, die hetzij 
gewoon, hetzij als reservist opgeroepen, vielen. 

Tevens doet het de Regering en ook mij in het bijzonder genoegen, 
dat daarbij niet zijn vergeten degenen, die werden gewond, en zij, die 
nauwelijks op herstel kunnen hopen of voor wie dit lang zal duren 
of die door ziekte werden getroffen. Ook naar hen gaan onze 
gedachten en dankbaarheid uit. Dan zijn er de vele verwanten, echt
genoten, verloofden. Er zijn er ook, die in het buitenland wonen, 
hetgeen uit de brieven van rouwbeklag, die ik tekende, blijkt Dan 
is het hard, alleen zo'n brief te ontvangen. Maar het is nodig, dat 
zij ook door het lezen van dit verslag en doordat het gesproken 
woord verder gaat, weten, dat er een dankbaar land is en dan in
corporeer ik hierin niet alleen dit land, maar ook dat verre Indonesië, 
waar zij een dikwijls onbegrepen taak vervulden, maar waarvan wij 
hopen, dat dit offer en die diensten mogen strekken tot heil van 
beide landen. Mijnheer de Voorzitter! Dit heeft mij goed gedaan en 
het heeft mij tevens goed gedaan, dat daarbij woorden van waar
dering zijn geuit, ook aan het adres van het Koninklijk Nederlands 
Indonesische Leger. Daarvoor geldt dit zelfde. Ook voor de aan
voerders, al denk ik daarbij in de eerste plaats natuurlijk aan het 
terrein, door Overzeese Gebiedsdelen beheerst, maar de namen van 
die aanvoerders zijn voor ons een begrip geworden en wij hopen, 
dat het dit begrip zal blijven, hetgeen zij voor ons zijn. Alvorens ik 
u toestemming vraag, Mijnheer de Voorzitter, mijn rede morgen te 
mogen voortzetten, zou ik mij gaarne willen aansluiten bij de woor
den van waardering, die zijn gesproken voor mijn ambtsvoorganger. 
Als iets mij duidelijk is geworden, dan is het wel, dat het de hoogste 
tijd was, dat hij in verband met zijn gezondheid van zijn post werd 
afgelost, en het doet mij genoegen, dat de maatregelen, aanvankelijk 
genomen om tot zijn herstel te geraken, veelbelovend zijn. Hij is 
opgewekt. Ik heb hem gesproken en zijn geest is volkomen bij het 
werk van de Kamer. 

Verder sluit ik mij aan bij de woorden, die zijn gesproken voor 
de heer Vorrink, die met zijn levendigheid en belangstelling door mij 
hier wordt gemist. Hij had mij reeds aangekondigd, dat hij mij zou 
toespreken! Ik mis het Is het niet verheven om zo voor zijn land 
het risico te mogen lopen en dan zo in de belangstelling te komen? 
Dat is het eigenlijk, wat ook leger en vloot zo nodig hebben. Ik hoop 
daarom, dat, nu hij zich beschikbaar stelde voor een missie, wij hem 
spoedig weer mogen zien in een andere missie, nl. als afgevaardigde 
in deze Kamer. Ik verzoek u thans, Mijnheer de Voorzitter, morgen 
tot de eigenlijke beantwoording van de vragen en opmerkingen te 
mogen overgaan. 

De Voorzitter: Aan het verzoek van de Minister zal ik gaarne vol
doen. 

De algemene beraadslaging wordt verdaagd. 

De Voorzitter: Ik stel aan de Kamer voor, het voor de leden ter 
inzage gelegde gedeelte van het officiële verslag der Handelingen 
van de vorige vergadering goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt des nachts te 12.11 uur gesloten. 

Verbetering 

In de redevoering van de heer Vermeer: blz. 1006, kolom 2, 
regel 6 v.o., vervalt: „geen". 


