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Algemene Inleiding 

Dit eerste deel van het verslag omtrent de resultaten van 
het door haar ingestelde onderzoek wil de Commissie Onder-
zoek Militair Aankoopbeleid doen voorafgaan door een bc-
knopte algemene inleiding, waaruit kan blijken, hoe zij haar 
taak heeft opgevat. Zij wil er daarbij reeds dadelijk de aan-
dacht op vestigen, dat haar onderzoek nog niet is afgesloten 
en dat het onderstaande dus meer in het bijzonder betrekking 
heeft op dat gedeelte van haar werkzaamheden, dat reeds werd 
verricht. Zij heeft het met het oog op de tijd, welke voor een 
voltooiing van het gehele onderzoek nodig zal zijn, wenselijk 
geacht, in twee gedeelten te rapporteren. 

Het ligt in de bedoeling van de commissie om aan de hand 
van een aantal concrete zaken in het eerste gedeelte te komen 
tot een beoordeling van het beleid van de Minister van Oorlog 
en de voormalige Staatssecretaris van Oorlog, mr. F. J. Kra-
nenburg. Ten einde hierin een inzicht te verkrijgen, heeft de 
commissie eerst onderzocht, op welke wijze de politieke leiding 
van de militaire departementen is opgezet en hoe deze haar taak 
ten opzichte van deze concrete zaken heeft vervuld. Het gaat 
met name over de vraag, hoe de positie van de beide Staats-
secretarissen aan deze departementen is geregeld. Met een be-
schouwing over haar bevindingen te dezen wil de commissie 
dan ook haar verslag aanvangen. 

Daarna zullen hoofdstukken volgen, waarin de resultaten van 
het onderzoek van de commissie zijn neergelegd ten aanzien 
van de organisatie van het directoraat materieel landmacht, 
waarbij ook aan de orde zullen komen het directoraat materieel 
luchtmacht en de hoofdafdeling materieel van het Ministerie 
van Marine, alsmede de verhouding tot de particuliere industrie. 
Het verslag vervolgt dan met beschouwingen over de helmen, 
de zaak van de gasmaskers, de schoenen, de jcepwielen en de 
gang van zaken bij de Organisch Chemische Industrie „Ossen-
drecht" en behandelt voorts de beleidsaspecten van de sectie 
aankoop buitenland, tot uiting gekomen rond de rechtszaak 
majoor Koopmann. Ten aanzien van deze onderwerpen heeft 
de commissie haar aandacht uiteraard niet gewijd aan de 
rechtsvragen, welke deze zaken oproepen, maar aan de beleids-
vragen. 

In het tweede deel van het verslag zal de commissie onder 
andere nog behandelen het aankoopbeleid van de voertuigen 
en onderdelen, alsmede de verhouding van de aanschaffende 
diensten tot de particuliere leveranciers, voor welke onder-
werpen zij reeds veel materiaal heeft verzameld. Verder zal zij 
daarin aandacht wijden aan de vraag, in hoeverre en op welke 
wijze verbetering ware te brengen in de controlemogelijkheid 
van de Kamers op een efficiënte besteding van door haar 
gevoteerde gelden. 

Besluit tot het houden van een onderzoek; benoeming der 
commissie. Nadat van de zijde van de Kamer aan de Minister 
voor Defensie overeenkomstig artikel 116 van het Reglement 
van Orde schriftelijke vragen waren gesteld in verband met 
de fabricage van legerhelmen — en wel op 30 oktober 1957 
door het lid der Kamer de heer Koersen {Handelingen 
Tweede Kamer, deel I, Aanhangsel 1957—1958, blz. 35—36) 
en op 20 januari 1958 door het lid der Kamer de heer Ritmees-
ster {Handelingen Tweede Kamer, deel I, Aanhangsel 1957— 
1958, blz. 57 t /m 59) —, verleende de Kamer op 27 februari 
1958 aan het lid der Kamer de heer Ritmeester verlof, de Mi-
nister van Oorlog te interpelleren betreffende diens beantwoor-
ding van zijn schriftelijke vragen met betrekking tot de levering 
van helmen ten behoeve van de Nederlandse strijdkrachten 
(zie Handelingen Tweede Kamer 1957—1958, blz. 917). 

Op 24 maart 1958 werden schriftelijke vragen over de leve-
ring van gasmaskers gesteld door het lid der Kamer de heer 
Ritmeester {Handelingen Tweede Kamer, deel I, Aanhangsel 
1957—1958, blz. 83—84). 

Op 14 februari 1957 werden door het lid der Kamer, de 
heer Berkhouwer, schriftelijke vragen gesteld over de gevolgde 

procedure tijdens het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak 
majoor-Koopmann. {Handelingen Tweede Kamer, deel II, 
Aanhangsel, 1956—1957, blz. 2037 en 2038.) Ook op 8 april 
1958 werden over deze zaak door het lid der Kamer de heer 
Van Rijckevorsel {Handelingen Tweede Kamer, deel II, Aan-
hangsel, blz. 2059) en op 22 april 1958 door het lid der 
Kamer de heer Koersen {Handelingen Tweede Kamer, deel II, 
Aanhangsel, blz. 2063) vragen gesteld. 

Op 23 april 1958 kwam de interpellatie van de heer Rit-
meester aan de orde, welke interpellatie eindigde met twee 
moties van orde. 

Een motie van orde van de interpellant, de heer Ritmeester 
c.s., beoogde het instellen van een onderzoek bij het directoraat 
materieel landmacht door gezaghebbende buitenstaanders (stuk 
5144). Zij nodigde nl. de Minister uit: „een commissie van 
gezaghebbende buitenstaanders te benoemen, ten einde een 
onderzoek omtrent deze gang van zaken in te stellen en het 
door deze commissie uit te brengen rapport, eventueel ver-
gezeld van de opmerkingen, waartoe het hem aanleiding mocht 
geven, ter kennis van de Kamer te brengen". 

De tweede motie van orde was van de heer E. A. Vermeer 
c.s. betreffende het instellen van een onderzoek door een com-
missie uit de Tweede Kamer zelf bij het directoraat materieel 
landmacht, het directoraat materieel luchtmacht en de hoofd-
afdeling materieel van het Ministerie van Marine (stuk 5145, 1) 
(zie Handelingen Tweede Kamer 1957—1958, blz. 966 t /m 
992). 

In de vergadering van de Kamer van woensdag 7 mei 1958 
werden genoemde moties van orde behandeld, welke behan-
deling aanving met de intrekking van de motie van orde van 
de heer E. A. Vermeer c.s. en de indiening van dezelfde zijde 
van een nieuwe motie van orde (stuk nr. 5145, 2) . 

De motie van orde van de heer Ritmeester c.s. werd ver-
worpen; de gewijzigde motie van orde van de heer E. A. Ver-
meer, welke mede was ondertekend door de heren Beernink, 
Koersen, Roosjen en Willems, werd zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. (Zie Handelingen Tweede Kamer 1957— 
1958, blz. 1040 t /m 1052.) 

Deze motie luidde aldus: 
De Kamer, 
gehoord de beraadslagingen met betrekking tot de levering 

van helmen ten behoeve van de Nederlandse strijdkrachten; 

overwegende, dat kortgeleden moeilijkheden zijn gebleken 
bij de voorziening van onze strijdkrachten met gasmaskers; 

mede gelet op het antwoord van de Ministers van Justitie 
en van Oorlog op de schriftelijke vragen van de heer Koersen 
in verband met ter terechtzitting van het Hoog Militair Ge-
rechtshof in de zaak Majoor-K. afgelegde verklaringen om-
trent de gang van zaken bij het Directoraat Materieel Land-
macht van het Ministerie van Oorlog; 

van oordeel, dat het gewenst is, dat door een commissie uit 
de Kamer, die zich ter zijde zal doen staan door deskundige 
buitenstaanders, een onderzoek wordt ingesteld naar taak, or-
ganisatie en werkwijze, meer in het bijzonder naar het aankoop-
beleid, de efficiency en de verhouding tot de particuliere 
industrie bij het Directoraat Materieel Landmacht, zulks mede 
in vergelijking tot hetgeen terzake gebruikelijk is bij het Direc-
toraat Materieel Luchtmacht en de Hoofdafdeling Materieel 
van het Ministerie van Marine; 

van oordeel voorts, dat het tevens gewenst is, dat de even-
genoemde commissie, voorzover haar onderzoek haar daartoe 
aanleiding mocht geven, zich uitspreekt over de vraag, of, en zo 
ja, in hoeverre en op welke wijze verbetering ware te brengen 
in de controlemogelijkheid van de Kamer op een efficiënte be-
steding van door haar gevoteerde gelden; 

besluit een bijzondere commissie van onderzoek te benoe-
men, waarop de procedure, voorgeschreven bij de artikelen 
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39 cv. van het Reglement van Orde zal worden gevolgd, en 
waarvan de leden door de Voorzitter zullen worden aange-
wezen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ter uitvoering van het besluit der Kamer benoemde de 
Voorzitter, daartoe door de Kamer gemachtigd, op 8 mei 1958 
tot leden van de commissie van onderzoek de heren Koersen, 
Ritmeester, Janssen, Visch, Smallenbroek, A. R. Vermeer, Cal-
tneyer, Van Dijk, Versteeg, Koopman, Wierda en Van der Peijl. 

Als griffier van de commissie werd aangewezen de heer 
Huigcns, commies-griffier. 

Naam; organisatie. De commissie koos de heer Koersen als 
voorzitter en de heren Versteeg en Wierda als respectievelijk 
eerste en tweede ondervoorzitter. In de eerste — op 13 mei 
1958 —. van haar vergaderingen besloot de commissie zich 
kortheidshalve te noemen Commissie Onderzoek Militair Aan-
koopbeleid. 

Reeds vroeger zijn door de Kamer soortgelijke commissies 
van onderzoek ingesteld, waarvan hier genoemd mogen wor-
den d.' commissie tot onderzoek naar de zaak-Spoorhout N.V. 
en -ürindbaggcrliedrijf, te Linne, in 1933 en in 1939 een com-
missie van onderzoek naar de zaak-Oss. 

Wellicht ten overvloede wil de commissie erop wijzen, dat zij 
geen parlementaire enquêtecommissie is. Dit betekent, dat zij 
minder bevoegdheden heeft dan een dergelijke commissie en 
met name, dat het voor haar geboden is, de medewerking van 
de Regering en in het onderhavige geval in het bijzonder van 
de Minister voor Defensie te verkrijgen. Voorts kan een com-
missie van onderzoek geen personen oproepen om voor haar 
onder ede te getuigen, maar is zij aangewezen op het voeren van 
informatieve besprekingen. 

Tijdens de beraadslagingen naar aanleiding van de interpeU 
latie van de heer Ritmeester en de moties van orde van de 
heren Ritmeester c.s. en E. A. Vermeer c.s. had de Minister 
voor Defensie verklaard, begrip te hebben voor het verlangen 
van de Kamer om een inzicht te krijgen in de wijze, waarop het 
beleid was gevoerd. Hij verklaarde zich gaarne bereid volledige 
opening van zaken te verlenen, opdat een objectieve beoordeling 
mogelijk zou worden. In zijn schrijven van 10 mei 1958 aan 
de voorzitter van de commissie deelde de Minister dan ook 
mede bereid te zijn de commissie van de nodige stukken en 
dossiers te voorzien. Voorts gaf hij aan de directeuren mate-
rieel landmacht en luchtmacht en aan de vlagofficier matc-
rieel van de zeemacht de opdracht om aan een verzoek van de 
commissie om voor haar te verschijnen te voldoen, haar alle 
ge\raagde inlichtingen te verstrekken, waarbij hij dezen van 
de geheimhoudingsplicht onthief. Ook gold deze opdracht voor 
het onder hen dienende militair en burgerpersoneel. In gelijke 
zin richtte de Minister zich tot de chefs van de generale staf, 
van de luchtmachtstaf en van de marinestaf, de directeur-gene-
raal van oorlog en de directeur zakelijk beheer van het Minis-
tcrie van Marine. 

De commissie besloot alle documenten en dossiers en alle 
verslagen van de informatieve besprekingen als vertrouwelijk 
te beschouwen, omdat zij van mening is, dat er geen belemme-
ringen van welke aard ook in de weg mochten worden gelegd 
aan het houden van deze informatieve besprekingen met de 
commissie. 

Het was de commissie reeds spoedig duidelijk, dat zij voor 
de uitvoering van haar taak personeel nodig had. Aan de grif-
fier werden door de Kamer twee wetenschappelijke mede-
werkers ter beschikking gesteld, mejuffrouw mr. Th. C. H. 
M. Fokkelman en de heer A. Sprey, hist. drs. 

Voor de administratie van het werk der commissie werd 
aangewezen de heer P. Goossen, referendaris ter griffie der 
Kamer. Onder zijn leiding werd een aantal stenotypistes op 

arbeidsovereenkomst te werk gesteld, terwijl tevens enkele 
leden van het vaste bedienend personeel der Kamer aan hem 
werden toegevoegd. 

Verzameling van gegevens. Zoals hierboven reeds werd ge-
steld, heeft de Minister aan de commissie over de onderwer-
pen, waarover hel onderzoek loopt, de daarop betrekking heb-
bende departementale stukken en dossiers ter beschikking ge-
sleld. Het Ministerie van Financiën en de Algemene Reken-
kamer verklaarden zich bereid de commissie bij haar onder-
zoek behulpzaam te zijn. Ook van het Ministerie van Justitie 
werden documenten beschikbaar gesteld. Aan de commissie 
zijn alle dossiers of documenten, welke zij heeft gevraagd, ver-
strekt. 

Voorts heeft de commissie een persbericht uitgegeven, 
waarin een ieder werd uitgenodigd, zich tot de commissie 
te wenden, wanneer men in het belang van het onderzoek 
informaties of gegevens zou kunnen verstrekken. Daarnaast 
heeft zij zich gericht tot de besturen van de drie lande-
lijke werkgeversorganisaties met het verzoek, haar belangheb-
bende leden te vragen, in contact met de commissie te treden, 
ten einde haar voor te lichten — vanuit het gezichtspunt van 
de particuliere industrie — over de verhouding tot het direc-
toraat materieel landmacht. Verder heeft zij met vele burgers 
en militairen, in dienst bij de militaire departementen, met 
wetenschappelijke en in de praktijk gevormde deskundigen en 
met vertegenwoordigers van vele takken van het bedrijfsleven 
informatieve besprekingen gevoerd. 

De overgrote meerderheid van de commissie is van oordeel, 
dat zij — in ieder geval voor dit deel van haar onderzoek — 
heeft voldaan aan de eis van de motie, dat zij zich ter zijde zou 
doen staan door deskundige buitenstaanders. 

Een minderheid van de commissie is van mening, dat aan 
deze zinsnede uit de motie een andere interpretatie dient te 
worden gegeven. Naar haar mening betekent het ter zijde doen 
staan meer dan informatieve besprekingen voeren met des-
kundige buitenstaanders. De bedoeling van deze zinsnede was, 
aldus deze minderheid, de commissie op te dragen deskundige 
buitenstaanders aan te trekken voor die onderwerpen, welke 
daartoe aanleiding zouden geven. Deze deskundige buiten-
staanders zouden — aldus de hier aan het woord zijnde leden 
— in de gelegenheid moeten zijn gesteld de informatieve be-
sprekingen betreffende de onderwerpen, waarvoor hun bijstand 
was ingeroepen, bij te wonen, te analyseren en suggesties te 
doen voor te stellen vragen. Daarbij zou hun dan inzage moe-
ten worden gegeven van alle bescheiden en gegevens, waarover 
de commissie beschikte. Op grond van al dit materiaal zouden 
zij de commissie deskundige adviezen hebben kunnen ver-
strekken. 

Volgens artikel 42 van het Reglement van Orde van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn de leden der Kamer, 
indien er een bijzondere commissie is ingesteld, bevoegd binnen 
een door de commissie te bepalen termijn schriftelijk hun op-
merkingen aan haar in te zenden. In een circulaire van 4 juni 
1958 is hiervoor een termijn gesteld van achtentwintig dagen; 
geen opmerkingen werden ingezonden. 

Tot op heden zijn 125 informatieve besprekingen gevoerd, 
o.m. met de Minister, met huidige of voormalige Staatssecre-
tarissen, met officieren van de generale staf, de luchtmachtstaf 
en de marinestaf; met officieren en burgers van de aanschaf-
fende diensten; met officieren van het basiscommando; offi-
eieren van de militaire juridische dienst; met officieren en 
onderofficieren van de Koninklijke marechaussee; met ambte-
naren van het directoraat-generaal van Oorlog; met leiders van 
niet militaire grote aankoopdiensten, met autoriteiten van de 
Rijks Verdedigings Organisatie Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek, R.V.O.-T.N.O., met vele ondernemers en 
functionarissen uit het bedrijfsleven; kortom met allen, die ten 
behoeve van het onderzoek informaties konden geven. 
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I. De politieke leiding van de militaire departementen 

§ 1. Inleiding 

In de jaren vóór de oorlog, en wel van 1 september 1928 af, 
kende Nederland het Departement van Defensie, dat alle mili-
taire aangelegenheden behartigde. Gedurende de oorlogsjaren 
— op 27 juli 1941 — werd dit Departement gesplitst in een 
Departement van Oorlog en een van Marine, elk onder een 
aparte bewindsman. Deze toestand duurde tot 25 november 
1947, toen de toenmalige Minister van Oorlog tevens Minister 
van Marine werd. Ook de sedertdien opgetreden Ministers 
waren Minister van Oorlog tevens Minister van Marine. 
Bij K.B. van 12 oktober 1956 werd aan de Minister van 
Oorlog, tevens Minister van Marine, de titel verleend van Minis-
ter voor Defensie. Dit K.B. was uitgelokt, omdat het internatio-
nale werk van de Minister zeer was toegenomen en deze titula-
tuur in het buitenland duidelijker aanspreekt dan de afzonder-
lijke titels van Minister van Oorlog en van Ministervan Marine, 
nu deze steeds aan dezelfde persoon toekwamen. Het is duide-
lijk, dat waar één bewindsman twee Departementen te beheren 
kreeg, een versterking in de politieke leiding noodzakelijk was. 
Deze versterking werd gevonden in de benoeming van één of 
meer Staatssecretarissen. 

§ 2. De positie van een Staatssecretaris in het algemeen 
Na de grondwetswijziging van 1948 — waarbij o.m. het 

instituut van Staatssecretaris werd ingesteld — opent het tweede 
lid van het huidige artikel 86 van de Grondwet de mogelijk-
heid voor een departement één of meer Staatssecretarissen te 
benoemen, die in alle gevallen, waarin de Minister, hoofd van 
het departement, dit nodig acht en met inachtneming van 
diens aanwijzingen in diens plaats als Minister optreedt. De 
Staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onvermin-
derd de verantwoordelijkheid van de Minister, hoofd van het 
departement. 

Op 17 november 1949 werd bij de Tweede Kamer een wets-
ontwerp ingediend, waarin nadere voorzieningen werden ge-
troffen in verband met de invoering van de ambten van Mi-
nister zonder portefeuille en van Staatssecretaris (stuk 1472). 

In het voorlopig verslag op dit wetsontwerp (stuk 1472, 
nr. 4, blz. 1) wordt gesteld: 

„Vele leden zouden gaarne van de Regering vernemen, of 
het ook naar Haar mening niet wenselijk zou zijn, dat de ge-
vallen, waarin overeenkomstig het bepaalde in artikel 79 der 
Grondwet de Minister, Hoofd van een Departement, het nodig 
acht, dat een Staatssecretaris met inachtneming van zijn aan-
wijzingen in zijn plaats optreedt, worden bekendgemaakt. 
Belanghebbenden weten dan tot wie zich te richten: tot de 
Minister of tot de Staatssecretaris; op soortgelijke wijze toch 
is de taakverdeling tussen de onderscheiden Ministers bekend-
gemaakt. Een dergelijke bekendmaking is mede daarom aan-
bevelenswaardig om te kunnen weten of in een bepaald geval 
de Staatssecretaris bevoegdelijk optreedt.". 

De Regering heeft op aandringen van de Kamer het huidige 
artikel 3 ingevoegd (wet 25 januari 1951, Stb. 24), dat luidt: 
„Onverminderd de overige gevallen, waarin de Minister, voor 
wiens Departement de Staatssecretaris is benoemd, het nodig 
acht, dat de Staatssecretaris in zijn plaats optreedt, maakt de 
Minister in de Nederlandse Staatscourant bekend, met welke 
taak de Staatssecretaris meer in het bijzonder zal zijn belast." 
De publikatie van de taakomschrijving is in dit artikel dwin-
gend voorgeschreven, terwijl voorts blijkens de beschouwingen 
hieromtrent bedoeld wordt de omschrijving van concrete taken. 

De commissie heeft nagegaan, op welke wijze de Ministers, 
aan wier Departementen in de loop der jaren een Staatssecre-
taris is benoemd, aan het grondwetsartikel en aan artikel 3 
van bovengenoemde wet van 25 januari 1951 uitvoering heb-
ben gegeven. Dit geschiedt bij ministeriële beschikkingen. Het 
is de commissie daarbij gebleken, dat behoudens bij de be-
noeming van de onlangs afgetreden Staatssecretaris van Bui-
tenlandse Zaken aan genoemde grondwettelijke en wettelijke 
bepalingen bij de burgerlijke departementen is voldaan. 

§ 3. De positie van de Staatssecretaris van Oorlog 

De tweede Staatssecretaris van Oorlog is de heer H. C. W. 
Moorman geweest, die van 23 oktober 1950 tot 2 september 
1952 dit ambt vervulde, terwijl hij van 1 mei 1949 af tot heden 
ook Staatssecretaris van Marine is. 

De praktische werkverdeling was aldus, dat de heer Moor-
man, toen hij als eerste Staatssecretaris van Marine optrad, 
feitelijk alle marine-aangelegenheden behartigde. Op 23 okto-
ber 1950 werd hij, als Staatssecretaris van Oorlog, belast met 
personele en algemene zaken. Hij behandelde toen vraag-
stukken, welke zich bij de vorming van het nieuwe leger voor-
deden. 

Op 15 maart 1951 trad het eerste Ministerie-Drees op, 
waarin ir. C. Staf Minister van Oorlog en van Marine werd. 
Deze vroeg de heer Moorman aan te blijven als Staatssecretaris 
van Oorlog, waarin deze bewilligde, in elk geval tot aan de 
verkiezingen van 1952. 

Omdat de Regering het van belang achtte, dat de grote poli-
tieke stromingen in ons volk in de leiding van de militaire 
departementen tot uitdrukking kwamen en zij de topleiding 
met twee bewindslieden te zwak bezet beoordeelde, werd op 
1 juni 1951 mr. F. J. Kranenburg benoemd tot Staatssecretaris 
van Oorlog. 

Zolang de heer Moorman Staatssecretaris van Oorlog was, 
behield hij de taken, welke hem bij het begin van zijn ambts-
aanvaarding waren toegewezen. De heer Kranenburg werd 
meer in het bijzonder belast met de materieelaangelegen-
heden. 

Na het in werking treden van de wet van 25 januari 1951 
vaardigde Minister Staf ter voldoening aan artikel 3 van deze 
wet ter zake van het arbeidsterrein van de Staatssecretarissen 
van Oorlog op 20 juli 1951 de volgende ministeriele beschik-
kingen uit: 

„De Staatssecretaris van Oorlog (Personeel) H. C. W. 
Moorman is meer in het bijzonder belast met de behan-
deling van zaken van personeel. 

De Staatssecretaris van Oorlog (Materieel) mr. F. J. 
Kranenburg is meer in het bijzonder belast met de be-
handeling van zaken van materieel." 

Op diezelfde datum maakte de heer Staf als Minister van 
Marine bekend, dat de Staatssecretaris van Marine meer in het 
bijzonder werd belast met het volgens de richtlijnen van de 
Minister voeren van het dagelijks beleid. 

In het tweede Ministerie-Drees, dat op 2 september 1952 
optrad, bleef de heer Moorman alleen Staatssecretaris van 
Marine. Ook mr. F. J. Kranenburg behield zijn ambt. 

Met vervallenverklaring van de hiervóór vermelde ministe-
riële beschikkingen inzake het arbeidsterrein van de Staats-
secretarissen van Oorlog bepaalde de Minister van Oorlog op 
15 september 1952, dat de Staatssecretaris van Oorlog meer 
in het bijzonder werd belast met het volgens de richtlijnen van 
de Minisier voeren van het dagelijks beleid. 

Voor de beide Staatssecretarissen werd nu dus dezelfde 
formulering gebruikt. 

De in deze ministeriële beschikkingen genoemde richtlijnen 
werden mondeling gegeven. De richtlijnen werden nogal eens 
gewijzigd of aangevuld. 

In de memorie van antwoord bij hoofdstuk VIII A van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1953, blz. 1, stelt de Minis-
ter, dat de Staatssecretaris van Oorlog hem in de leiding van 
het Ministerie van Oorlog op dezelfde wijze bijstaat als de 
Staatssecretaris van Marine dit doet voor de zaken van het 
Ministerie van Marine. 

In 1956, toen het derde Ministerie-Drees optrad, bleef ten 
aanzien van het arbeidsterrein van de Staatssecretaris dezelfde 
formule van kracht. 

Sedert 1952 is van de Kamer uit verschillende malen de 
organisatie van de departementen aan de orde gesteld. Dit 
betrof zowel de taakverdeling tussen de Minister en de beide 
Staatssecretarissen en tussen deze beide laatsten onderling, als-
ook de organisatie van de politieke leiding van de militaire 
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departementen in het algemeen. Het ging o.m. om de vraag of 
een Staatssecretaris voor de luchtmacht moest worden aan-
gesteld. 

De Minister deelde in zijn memorie van antwoord, bij de 
begrotingsbehandeling van Oorlog op 7 november 1955 in de 
Tweede Kamer, omtrent de taakveideling het volgende mede: 

„De Minister is volgens deze taakverdeling ten volle 
gekend en tot beslissing in staat in alle beheersaangelegen-
heden van beide ministeries en de krijgsmachtdelen. In 
het bijzonder behartigt hij de internationale zijde van het 
beleid, het financieel beheer en gewichtige personeels-
aangclegenhcden. De Staatssecretaris van Marine is in het 
bijzonder belast met het dagelijks beheer van het Minis-
terie van Marine en de coördinatie van principiële perso-
neclsaangelcgenhedcn. De Staatssecretaris van Oorlog is 
speciaal belast met de aangelegenheden van het roerend 
en onroerend goed, juridische zaken, de research en de 
coördinatie van een en ander.". 

Onder „gewichtige personeclsaangelegenheden" moet ver-
staan worden het beleid t.a.v. vlag- en opperofficieren. Zij zijn 
de naaste medewerkers van de Minister bij de uitvoering van 
zijn beleid en hij moet dezen dus zelf kiezen. 

Onder „principiële personeclsaangelegenheden" moeten wor-
den verstaan wetten, besluiten en beschikkingen, welke het ge-
hele personeel van de drie krijgsmachtonderdclcn raken, zoals 
de Bevordcringswet en kwesties van vliegtoclagen, de vredes-
uitrusting en de vergoedingen, die daarvoor worden gegeven. 

De „coördinatie van een en ander" behelst de coördinatie 
van de matcricelsaangclegenheden van land- en luchtmacht, 
terwijl op het gebied van de research voor het materieel, de 
contacten met de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. door 
de Staatssecretaris van Oorlog werden onderhouden. 

Hij werd krachtens mondelinge richtlijnen behalve met 
bovengenoemde taken ook belast met enkele stukken wet-
geving, de huisvesting en, sedert de inwerkingtreding van het 
Statuut, met Koninkrijksaangelegenheden. 

§ 4. De positie van de Staatssecretaris van Marine 
Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken, is de heer 

H. C. W. Moorman van 1 mei 1949 af en ook thans nog 
Staatssecretaris van Marine. De ministeriële beschikking in-
zake het arbeidsterrein van de Staatssecretaris van Marine 
luidde en luidt: de Staatssecretaris van Marine is meer in het 
bijzonder belast met het volgens de richtlijnen van de Minister 
voeren van het dagelijks beleid. De Staatssecretaris van Ma-
rine was, toen hij tevens Staatssecretaris van Oorlog (Perso-
neel) was, ook belast met de coördinatie der personeelszaken 
van de drie krijgsmachtdelen. Sedert 2 september 1952 heeft 
hij deze taak niet meer. Hij kan verder op verzoek van de 
Minister en krachtens mondelinge afspraken taken toebedeeld 
krijgen, welke naar gelang van het object en de omstandig-
heden verschillen. 

Van de belangrijkste marine-aangelegenheden wordt de Mi-
nister voortdurend op de hoogte gehouden, maar ook van de 
details, wanneer een beslissing op een detailpunt gevolgen zou 
kunnen hebben t.a.v. de hoofdlijnen van het beleid. 

Een belangrijke schakel tussen de Minister van Marine, 
tevens Minister van Oorlog, en zijn departement zijn de ver-
slagen van besprekingen over velerlei onderwerpen. Indien 
onder leiding van de Staatssecretaris verschillende afdelingen 
worden geraadpleegd, worden hiervan verslagen opgemaakt 
en de Minister toegezonden. Voorts is de Minister, als voor-
zitter van de admiraliteitsraad, welke geregeld vergadert, van 
het marinebeleid in alle onderdelen op de hoogte. 

§ 5. De verschilpunten in de feitelijke positie van de twee 
Staatssecretarissen 

Ofschoon de instructies voor de Staatssecretarissen van Oor-
log en Marine gelijkluidend waren, was hun feitelijke positie 
toch niet dezelfde. 

De Staatssecretaris van Oorlog had de verantwoordelijkheid 

voor een beperkt aantal taken. Deze heeft de commissie hier-
boven reeds opgesomd. Ten einde deze verantwoordelijkheid te 
kunnen dragen, kon de Staatssecretaris van Oorlog van het ap-
paraat van het departement gebruik maken. De Minister had en 
heeft politiek de dagelijkse leiding van het gehele departement. 

De Staatssecretaris van Marine is verantwoordelijk voor alle 
zaken, welke het Departement van Marine betreffen. Alle 
marineaangelegenheden komen bij hem samen. Hij leidt poli-
tiek het departement binnen de door de Minister aangegeven 
beleidslijnen. 

§ 6. De inrichting en taakverdeling van de politieke leiding 
De Minister heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het 

te voeren beleid. De Staatssecretarissen met hun afgeleide ver-
antwoordelijkheid delen daarin door de aanvaarding van hun 
functies en van hun specifieke taken, welke ontsproten zijn 
aan de gezamenlijke overeenstemming inzake datgene, wat op 
het gebied van de defensie in het regeringsprogram is opge-
nomen, alsmede door de aanvaarding door de Staatssecretaris-
sen van de inzichten van de Minister, op grond waarvan intern 
de taken worden verdeeld. 

Ten aanzien van de militaire departementen kan men een 
zogenaamde horizontale en een zogenaamde verticale werk-
verdeling toepassen. 

De horizontale werkverdeling brengt met zich, dat de split-
sing van taken geschiedt naar de materie, waarmee een Staats-
secretaris zich belast. Onder de Minister wordt een dusdanige 
verdeling gemaakt, dat bij voorbeeld een Staatssecretaris voor 
alle drie de krijgsmachtonderdclen de verantwoordelijkheid 
draagt van alle personeclsaangelegenheden, een ander van alle 
materieelaangelegenheden. 

De verticale werkverdeling brengt met zich, dat de splitsing 
in taken naar de krijgsmachtonderdelen zelf geschiedt. Men 
zou dan voor zee-, land- en luchtmacht elk een Staatssecretaris 
kunnen benoemen. 

De taakverdeling op de militaire departementen was tot voor 
kort een vermenging van deze twee vormen. Immers, de Staats-
secretaris van Oorlog was in het bijzonder belast met bepaalde 
horizontaal gelegen taken, uitsluitend ten aanzien van leger en 
luchtmacht. De taak van de Staatssecretaris van Marine past 
veeleer in de verticale werkverdeling. 

§ 7. Conclusies 
De ministeriële beschikkingen van 15 september 1952 bleven 

ook na 1956 van kracht. Hierin was bepaald, dat de Staats-
secretarissen meer in het bijzonder werden belast met het vol-
gens de richtlijnen van de Minister voeren van het dagelijks 
beleid. Deze beschikkingen zijn naar de mening van de com-
missic niet in overeenstemming met artikel 3 van de wet van 
25 januari 1951, Sth. 42. Zij geven immers niet aan, met welke 
concrete taken de Staatssecretarissen waren belast. Zij geven 
geen antwoord op de vraag, welke werkzaamheden doorgaans 
aan de Staatssecretarissen waren toegewezen. Bovendien meent 
de commissie, dat het ook niet in overeenstemming met ge-
noemde wet zou zijn, indien men een Staatssecretaris in wezen 
zou maken tot de permanente vervanger van de Minister over 
het gehele gebied van diens departement. 

Ofschoon de praktijk ertoe heeft geleid, dat de voormalige 
Staatssecretaris van Oorlog, om wie het hier in het bijzonder 
gaat, wel met concrete taken werd belast, waarvoor hij politiek 
verantwoordelijk is geweest, heeft zich — door het ontbreken 
van een goede taakomschrijving conform artikel 3 van boven-
genoemde wet — toch geen duidelijke lijn afgetekend ten aan-
zien van de inrichting en taakverdeling van de politieke leiding. 
Dit blijkt ook uit het feit, dat de beide Kamers der Staten-
Generaal herhaaldelijk aan de Minister voor Defensie hier-
omtrent inlichtingen hebben gevraagd. 

Noch na de kabinetsformatie in 1952, noch na die in 1956 
is de Minister voor Defensie ertoe gekomen het systeem van 
een horizontale scheiding van taken, welk systeem hij zelf 
prefereert, tot stand te brengen. 

De commissie is van oordeel, dat het niet binnen het kader 
van haar onderzoek valt om zich thans uit te spreken over <le 
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vraag, of een horizontale dan wel een verticale werkverdeling 
de voorkeur verdient. Wel heeft zij gemeend op dit aspect de 
aandacht van de Kamer te moeten vestigen. 

De Minister en de Staatssecretaris van Oorlog dragen de 
politieke verantwoordelijkheid voor alles, wat hun departement 
betreft, wat dit heeft gedaan of nagelaten. Waar het hier in 
het bijzonder om materieelaangelegenheden gaat, waarmee de 
Staatssecretaris was belast, rust op hem voor de algemene 
gang van zaken op dit terrein bijzondere verantwoordelijkheid. 

Bij wie de specifieke verantwoordelijkheid ligt voor de feiten, 
welke in dit verslag zullen worden besproken, zal, nu geen 
voldoende duidelijke taakafbakening heeft plaatsgevonden, tel-
kenmale moeten worden vastgesteld. Dat deze taakafbakening 
niet duidelijk is geweest, behoort in eerste instantie' tot de vcr-
antwoordelijkhcid van de Minister van Oorlog, doch ook de 
onderhavige Staatssecretaris van Oorlog had geen functie 
mogen aanvaarden, die feitelijk en politiek niet duidelijk was 
en welke hij toch jarenlang heeft vervuld. 

De commissie is van oordeel, dat het feit, dat geen duide-
lijke taakomschrijving voor de Staatssecretaris is neergelegd, 
zoals de wet dit vraagt, tot gevolg heeft gehad, dat de politieke 
verantwoordelijkheid voor de activiteiten van de diensten, 
welke met de aanschaffingen te maken hebben gehad, onvol-
doende tot gelding is gekomen. 

II. De organisaties van de aanschaffingsdienstcn 
bij de militaire departementen 

§ 1. Oorlog 
Ten einde een indruk te geven van de organisatie van het 

Ministerie van Oorlog laat de commissie hieronder volgen het 
organisatieschema van dit Ministerie. 

Behalve op de plaatsen, welke het directoraat materieel land-
mucht en het directoraat materieel luchtmacht daarbij in-
nemen, waarop de commissie nader terugkomt, wil zij hier een 
korte beschouwing wijden aan het directoraat-generaal, dat bij 
de aanschaffingen voor land- en luchtmacht een belangrijke 
rol speelt. 

De directeur-generaal van Oorlog is, zoals uit onderstaand 
schema blijkt, nevengeschikt aan de hoofden van de andere 
directoraten. Niettemin heeft hij van de Minister bepaalde 
opdrachten, waardoor hij zich kan inlaten met de diensten van 
andere directies. Hij kan niet zonder een algemene of bijzon-
dere machtiging van de Minister de andere diensten bereiken. 

Het directoraat-generaal is ontstaan uit het vroegere direc-
toraat administratieve diensten. In overleg met de secretaris-
generaal is dit laatste directoraat gereorganiseerd, welke reorga-
nisatie haar sluitstuk vond in de ministeriële beschikking van 
5 juni 1953. 

De volgende taken werden toen aan het directoraat-generaal 
opgedragen: 

de coördinatie en de regeling van alle tot de Koninklijke 
landmacht en de Koninklijke luchtmacht behorende financiële 
en economische aangelegenheden en de administratie in de 
ruimste zin; 

de coördinatie van de aan de oorlogsbegroting ten grondslag 
liggende programma's, alsmede het toezicht op de uitvoering 
van deze begroting; 

de interne kredictopening; 
de bevordering van de efficiency, alsmede de opstelling en 

uitwerking van administratieve regelingen, welke een waarborg 
zullen zijn voor de juiste uitvoering van een doelmatig beheer; 

het toezicht op de externe en de interne controle van het 
financiële en materiële beheer, voor zover dit krachtens de 
wet niet aan andere autoriteiten is voorbehouden; 
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de behandeling van de juridische aangelegenheden met be-
trekking tot schadevergoeding, vordering, inkwartiering en 
contracten; 

en 
voorts al die taken, welke naar het oordeel van de Minister 

alsnog aan het directoraat-generaal behoren te worden opge-
dragen. 

Voorts bepaalde de Minister, dat de directeur-generaal van 
Oorlog zelf ook belast is met de coördinatie van N.A.V.O.-
aangelegenheden en de behandeling van andere internationale 
aangelegenheden, welke zowel het Departement van Oorlog als 
het Departement van Marine raken. 

Ten slotte kreeg de directeur-generaal zeggenschap bij 
aanneming, bevordering en ontslag van het personeel van zijn 
directoraat. 

Een overeenkomstig directoraat-generaal kent het Departe-
ment van Marine niet. 

§ 2. Marine 

Het organisatieschema van het Ministerie van Marine ziet er 
als volgt uit: 

§ 3. De coördinatie tussen de twee departementen 

De coördinatie tussen de beide departementen komt in de 
eerste plaats tot stand in de persoon van de Minister voor 
Defensie. Deze coördineert de activiteiten van de beide mini-
steries. De Minister presideert praktisch altijd de vergaderingen 
van de admiralitcits-, de leger- en luchtmachtraad. In deze 
raden komen de belangrijke zaken aan de orde. 

Politieke beslissingen worden genomen in de directievergade-
ring A. Deze vergadering is de bijeenkomst van de Minister 
en de beide Staatssecretarissen. 

Nadat Minister Staf als Minister van Oorlog en van Marine 
was opgetreden, heeft deze de directievergadering B ingesteld. 

Deze directievergaderingen B zijn gesplitst in vergaderingen, 
waaraan de Minister, de Staatssecretarissen van Oorlog en van 
Marine, de secretarissen-generaal van Oorlog en van Marine en 
de directeur-generaal van Oorlog deelnemen, en in verga-
deringen, waaraan de Minister, de Staatssecretaris van Oorlog, 
de secretaris-generaal van Oorlog en de directeur-generaal van 
Oorlog deelnemen. In deze vergaderingen worden alle tijdens 
een weck opgekomen vraagpunten mondeling behandeld. De 
genomen beslissingen worden in korte verslagen samengevat 
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en vormen aldus de basis voor talrijke opdrachten binnen 
en buiten de departementen. 

Daarnaast worden van vele vergaderingen en besprekingen, 
welke tussen de hoofden der directoraten van het Ministerie 
van Oorlog en tussen de chefs van de hoofdafdelingen van het 
Ministerie van Marine gehouden worden, verslagen opgesteld. 
Deze verslagen worden, wanneer dit nodig is, ter kennis van 
de Minister gebracht, die — veelal in de directievergaderingen 
B — daarop commentaar geeft. 

In deze vergaderingen komen vele doch niet alle belangrijke 
contracten ter sprake, welke door de directoraten-materieel 
worden afgesloten. Het criterium te dezen is, of een contract 
een bijzonder karakter draagt. Dit bijzondere karakter behoeft 
niet altijd gelegen te zijn in de hoeveelheid van de aan te schaf-
fen goederen of de hoogte van het te besteden bedrag, maar 
kan ook kleinere orders betreffen, welke door hun karakter 
bepaalde consequenties kunnen hebben. Ook wanneer bepaalde 
artikelen vroeger alleen in het buitenland werden vervaardigd 
en deze nu ook in Nederland gefabriceerd kunnen worden, 
dan wordt dit met de Minister in de directievergaderingen B 
besproken. 

Op 14 maart 1951 heeft de Minister van Oorlog en van 
Marine de materieelraad ingesteld. De raad moet adviezen aan 
de Minister voor Defensie uitbrengen betreffende vraagstukken, 
gelegen op materieelgebied. Voorts dient zij de werkzaamheden 
van de materieeldiensten, in het bijzonder met betrekking tot 
het plaatsen van gezamenlijke orders voor de gehele krijgs-
macht, te coördineren. 

De raad is gerechtigd commissies of werkgroepen in te stel-
len om bepaalde problemen te bekijken. Ook is hij belast met 
standaardisatievraagstukken. 

De voorzitter van de materieelraad is een gepensioneerde 
vlag- of opperofficier, de leden zijn de directeuren materieel 
en de vlagofficier materieel. Voorts kent de raad een aantal 
buitengewone leden zoals de vertegenwoordigers van de genc-
rale staf en van de luchtmachtstaf. 

§ 4. De historische ontwikkeling bij de aanschaffingsdienst 
van het leger 

Vóór 1940 kende het leger enige hoofden van aanschaffings-
diensten, zoals de hoofdintendant en de directeur van het artil-
leriematerieel. later niet helemaal terecht genaamd directeur 
materieel landmacht. 

De aanschaffende autoriteiten stonden rechtstreeks onder de 
Minister. Zij hielden de verantwoordelijkheid voor het door hen 
aangeschafte materieel, zolang dit in het leger werd gebruikt. 

Na 1945 werd naar Engels voorbeeld de dienst van de 
kwartiermeester-generaal van de Koninklijke landmacht inge-
steld. De organisatie van de kwartiermeester-generaal werd 
geleid door een opperofficier, die van 1946 tot 1949 recht-
streeks onder de Minister van Oorlog stond. Van mei 1949 
tot oktober 1950 stond de kwartiermeester-generaal onder de 
chef van de generale staf, met dien verstande, dat eerstgc-
noemde, zover het cle aanschaffingen in strikte zin betreft, in 
een rechtstreekse verhouding tot de Minister bleef staan. 

Onder de kwartiermeester-generaal werden vijf directoraten 
ingesteld, te weten het directoraat aanschaffingen, het directo-
raat beheer en verstrekking, het directoraat technische diensten 
(R.I.M.I.), (Reparatie Inrichtingen en Materieel Inspecties), 
het directoraat verkeerswezen en gedurende korte tijd het direc-
toraat gebouwen, werken en terreinen, hetwelk een zelfstandige 
dienst werd. Onder de kwartiermeester-generaal ressorteerden 
dus zowel de aanschaffingen, het beheer, de opslag, de ver-
strekkingen, alsmede de reparatie en het onderhoud van het 
materieel. 

De enige activiteit op verzorgingsgebied, welke niet onder de 
dienst van de kw;irtiermeester-generaal viel, was die voor de 
bepaling van de materiële behoeften der strijdkrachten. Deze 
behoeftebepaling geschiedde en geschiedt ook thans nog door 
de verschillende materieelinspectcurs, die onder de chef van 
de generale staf ressorteren. Deze laatste coördineert hun 
werkzaamheden. 

Het directoraat aanschaffingen was belast met de taak al 
dat materieel te verwerven, dat ten behoeve van land- en lucht-
macht nodig was, met uitzondering van het specifiek gcnees-
kundigc materieel en met uitzondering van zuiver technisch 
luchtmachtmaterieel. Dit directoraat was verdeeld in drie af-
delingen, de afdeling aankoop binnenland, de afdeling aankoop 
buitenland en de afdeling aankoop artillerie en geniematerieel, 
later omgezet in het verbindingsbureau civiele industrie. 

De dienst van de kwartiermeestcr-generaal had als voor-
naamste taak de troepen van de Koninklijke landmacht in het 
voormalige Ncderlands-lndië van materieel te voorzien. De 
organisatie van deze troepen was naar Engels model opgezet. 
Het materieel werd zoveel mogelijk uit Engeland verkregen. 

Nadat op 17 maart 1948 het verdrag van Brussel was gete-
kend — het Westeuropese Unieverdrag gesloten door Groot-
Brittannië, Frankrijk en de Benelux-landen —, kwam op 4 april 
1949 de Noordatlantische Verdragsorganisatic, de N.A.V.O., 
tot stand, waarbij aanvankelijk 12, thans 15 naties een defen-
sief verbond sloten. Dit bracht met zich, dat de Verenigde 
Staten de verdragspartners aanzienlijke materiële hulp zouden 
verlenen bij de opbouw van hun strijdkrachten, welke zich toen 
voor de bevoorrading op het Amerikaanse systeem richtten. 

Mede deze factoren hebben bij de beslissing om de dienst 
van de kwartiermeester-gencraal, het Engelse systeem van 
logistiek, te wijzigen de doorslag gegeven. 

Met deze reorganisatie, waaruit het directoraat materieel 
landmacht ontstond, werden bovendien enerzijds ,,de Indische 
periode" van het leger uitgeluid en anderzijds een in bondge-
nootschappelijk verband opgezette krijgsmacht opgebouwd. 

De commissie heeft de dienst van de kwartiermeester-gene-
raal hier in het kort besproken, omdat het anders niet duidelijk 
is, waarom bepaalde voorzieningen, welke in de periode 1945— 
1950 hadden kunnen geschieden, niet tot stand zijn gekomen. 
Met name wil zij er nog op wijzen, dat het in die tijd niet om 
een politiek op lange termijn ging, ten einde een goede aan-
schaffingsdienst op te zetten, maar om op de kortste termijn 
troepen met uitrusting naar het toenmalige Nederlandsch-Indië 
te zenden. Veelal moest improviserend te werk worden gegaan. 

Gedurende het gehele jaar 1950 had de Nederlandse defen-
sieleiding nog haar speciale aandacht gericht op de terug-
voering en de demobilisatie van de op de dag der soevereini-
tcitsoverdracht nog in Indonesië aanwezige zeer aanzienlijke 
strijdmacht. Eerst in mei 1951 was de laatste uitgezonden 
halve lichting in Nederland teruggekeerd. 

§ 5. Het directoraat materieel landmacht 

a. De organisatie 
Het directoraat aanschaffingen van de kvvarticrmeester-gene-

raal werd één van de belangrijkste elementen, waaruit het 
directoraat materieel landmacht werd opgebouwd. 

Op 1 oktober 1950 werd dit laatste directoraat opgericht. 
Het wordt geleid door de directeur materieel landmacht en 
twee adjunct-directeuren, van wie de oudste de plaatsvervanger 
van de directeur is. Een van deze adjunct-directeuren is een 
opper- of hoofdofficier van de technische staf, de ander een 
opper- of hoofdofficier van de intendance staf. De opper- of 
hoofdofficier van de technische staf is de leider van het tech-
nische gedeelte, de opper- of hoofdofficier van de intendance 
staf heeft de commerciële aangelegenheden onder zich. 

Het directoraat was in 1950 verdeeld in zes afdelingen, te 
weten: commerciële zaken, materieel, intendance, verbindings-
middelen en instrumenten, administratie en de afdeling .,com-
missie van proefneming". Al deze afdelingen waren onderver-
deeld in secties, waarvan hier genoemd moge worden die van 
de afdeling commerciële zaken, welke was verdeeld in vier 
secties: 

a. sectie aankoop buitenland; deze sectie deed ongeacht de 
materieelsoorten alle aanschaffingen in het buitenland; 

b. sectie aankoop intendance goederen; deze goederen zijn 
die, welke tot de persoonlijke uitrusting van de militair behoren; 

c. sectie aankoop materieel; hieronder vielen de voertuigen, 
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wapens en geschut, munitie, genie, machines, gereedschap en 
materialen, alsmede bruggen en vaartuigen; 

d, sectie inkoopadministratie. 

De interne onderverdeling bij de afdeling commerciële zaken 
was — zoals uit het bovenstaande blijkt — zodanig opgezet, 
dat iedere materieelgroep daarin zijn eigen aankoopbureau 
terugvond. 

Na 1950 is de organisatie herhaaldelijk gewijzigd. Reeds 
werd op 1 januari 1952 — rechtstreeks onder de directie — 
een sectie algemene planning opgericht. Deze — hoewel in bc-
ginsel ten dienste van de industriële oorlogsvoorbereiding — 
heeft zich in de praktijk vooral beziggehouden met controle 
op de realisatie van de begroting, interne statistiek en speciale 
opdrachten van de directie. Einde 1952 werd de sectie munitie 
uit de afdeling materieel gelicht en als zelfstandige afdeling 
rechtstreeks onder de directie geplaatst. Einde 1952 werd voorts 
de afdeling planning, ontwikkeling en produktic (afd. P.O.P.) 
opgericht, bestaande uit twee secties, te weten: een sectie 
planning en een sectie ontwikkeling en produktie (de sectie 
O.P.). Hierbij ging de hierboven genoemde zelfstandige sectie 
algemene planning als geheel over als sectie planning van de 
afdeling P.O.P. 

De opzet van de organisatie was aldus, dat er een splitsing 
werd doorgevoerd tussen de ramende en beherende diensten, de 
aanschaffende diensten en de keurende diensten. De reden 
hiervan was te bewerkstelligen, dat bij de verkrijging van elk 
soort materieel minstens drie functionarissen betrokken zouden 
zijn. Dezen zouden gescheiden van elkaar moeten werken, om-
dat zij na elkaar in de materieelvoorziening werden betrokken. 
Wanneer van de zijde van de generale staf de gegevens van de 
behoeftcbepaling waren doorgekomen, neergelegd in tactisch-
militair technische eisen, dan werden deze door de beherende 
diensten omgewerkt, zodat de fabriekstechnische eisen konden 
worden vastgesteld. Daarna werd het materieel door de aan-
schaffende diensten gekocht en door de derde instantie ge-
keurd. 

Zowel voor als na 1953 wordt de behoeftebepaling in soort 
en aantal opgesteld bij de materieelinspecteurs, dit op grond 
van door de chef generale staf verstrekte basisgegevens. 

De financiële raming (de „vertaling" in geld van soort en 
aantal der gewenste goederen vindt plaats bij het directoraat 
materieel landmacht. De opstelling van de begroting geschiedt 
door de zorg van de directeur-generaal. 

Volgens de bestaande organisatie zou, in geval van mobi-
lisatie of oorlogstijd, dus op een zeer kritiek moment, een be-
langrijke verschuiving van bevoegdheden tot stand moeten 
komen, omdat dan de bevoorradings- en onderhoudsdiensten 
onder het bevel van de materieelinspecteurs en via hen onder 
de chef van de generale staf zouden moeten komen. De Minister 
wenste niet, dat op een kritiek moment de overgang van de 
ene organisatie naar de andere zou moeten plaatsvinden. 

Daarom gaf hij in het begin van 1953 aan de directeur 
materieel landmacht en de andere betrokken autoriteiten de 
opdracht een reorganisatie van het directoraat tot stand te 
brengen, ten gevolge waarvan de werkplaatsen en de maga-
zijnen — voor zover het niet ging om grondstoffen en half-
fabrikaten — onder de chef van de generale staf zouden moeten 
komen te staan. 

In de loop van 1953 is men toen gaan praten over een ver-
schuiving van de taken, waardoor de verstrekkingen, het daar-
mee samenhangende onderhoud, alsmede de aanvullende be-

hoeftebepaling, benodigd voor het onderhoud van het materieel, 
van het directoraat materieel landmacht werden overgeheveld 
naar de generale staf. Dit heeft ertoe geleid, dat op 1 november 
1953 de kernstaf van het basiscommando werd opgericht, ter-
wijl op 1 november 1954 het basiscommando zelf in werking 
zou treden. Voorafgaande aan het werkelijk optreden van het 
nieuwe orgaan had men een jaar om deze overgang soepel en 
geruisloos te doen verlopen. 

De kernstaf van het basiscommando had tot taak gekregen 
de problemen, welke aan de logistieke reorganisatie waren ver-
bonden, te bestuderen en uit te werken. 

Het op 1 november 1954 in werking getreden basiscom-
mando staat onder bevel van en is rechtstreeks verantwoordelijk 
aan de chef van de generale staf. De basiscommandant, een 
opperofficier, werd toen belast met de uitvoering van de logis-
tieke verzorging van de landmacht, zowel in vredes- als in oor-
logstijd. Voor de uitoefening van zijn taak kreeg de basiscom-
mandant de basisverzorgingstroepen van de materieeldiensten 
onder zijn bevel, zoals de basisverzorgingsgroep van de genie, 
verbindingsdienst, intendance, technische dienst, enz. Onder de 
basisverzorgingsgroepen kwamen de basismagazijnen en de 
basiswcrkplaatsen te ressorteren. 

Het schema van de materieelvoorziening van de landmacht 
komt er dan uit te zien zoals op blz. 9 is aangegeven. 

De personele sterkte van het directoraat werd ten gevolge 
van deze reorganisatie teruggebracht van ca. 5000 man tot ± 
1200 man. De werkplaatsen van het directoraat — indertijd 
waren er de grote centrale werkplaats en verschillende kleine 
werkplaatsen — zijn compleet met hun personeel overgehe-
veld naar het basiscommando. Bovendien heeft men de ver-
schillende afdelingen gesplitst en is een gedeelte van het per-
soneel overgegaan naar het basiscommando. 

Deze grote reorganisatie van het directoraat materieel 
landmacht bracht met zich, dat na de afsplitsing van taken 
een interne reorganisatie van het overblijvende deel van het 
directoraat nodig werd. Tezelfder tijd, dat de instelling van het 
basiscommando werd voorbereid, heeft men deze reorganisatie 
ontworpen. 

Ofschoon het de bedoeling was, dat deze reorganisatie tege-
lijk met de instelling van het basiscommando haar beslag zou 
krijgen, bleek hel niet mogelijk dit tot stand te brengen en kon 
deze reorganisatie eerst op 1 januari 1956 ingaan. 

De materieclafdelingen voor intendance, geniematerieel, ver-
bindingsmaterieel, munitie, voertuigen en overig technisch-
dienstmaterieel werden opgericht; de werkzaamheden van de 
drie eerstgenoemde afdelingen sluiten voor wat de categorieën 
materieel betreft aan bij de werkzaamheden van de vrijwel 
gelijknamige materieelinspecties; de drie laatstgenoemde af-
delingen stemmen overeen met de inspectie technische dienst. 

Iedere afdeling is weer verdeeld in drie secties. De sectie 
voorbereiding en voortgangscontrole, welke de behoefte-op-
gavc omzet in aantallen en soorten der aan te schaffen goe-
deren, de voortgangscontrole verricht en de begrotingsaange-
legenheden behandelt. De — tweede — sectie techniek, welke 
de technisch militair tactische eisen omzet in fabriekstechnische 
voorschriften en keuringseisen, welke de produktie controleert 
en de keuring verzorgt. De — derde — sectie voorzieningen 
verzorgt de eigenlijke commerciële behandeling. 

Krachtens deze organisatie geschiedt de aankoop niet meer 
centraal doch per materieelafdeling. Het hoofd van elke af-
deling staat direct onder de directeur materieel landmacht. 
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Naast deze materieelafdelingen werden drie stafafdelingen 
samengesteld. De stafafdeling algemene zaken behandelt per-
soneelszaken, verzorgt het materieelpark en de aangelegenhe-
den van de inwendige dienst, de post en de typekamer. De 
— tweede — stafafdeling voorzieningen coördineert het werk 
der materieelafdelingen op de volgende gebieden: begroting 
en realisatie controle, buitenlandse aankoop, commerciële en 
administratieve procedure, en industriële oorlogsvoorbereiding. 
De — derde — stafafdeling techniek coördineert en steunt het 

werk der materieelafdelingen op de volgende gebieden: norma-
lisatie, chemie, werktuigbouw, electrotechniek en kent voorts 
het bureau constructies; met name werkt deze stafafdeling ook 
op het terrein van plastics, verpakking en preservering. 

Naast deze stafafdelingen staat dan nog de commissie van 
proefneming, die het wetenschappelijk orgaan is op ballis-
tisch gebied en die onder meer speciale onderzoeken en keu-
ringen verricht. 

I 54S0 1 (3) 
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Duidelijkheidshalvc moge de commissie laten volgen een 
organisatieoverzichl van het directoraat materieel landmacht. 

De keuringsdienst, vermeld als sectie onder de afdeling inten-
dance, verricht de afnamekeuringen. Het grondstofmagazijn 
voor textiel beheert de grondstoffen en halfprodukten, welke 
bestemd zijn om aan de industrie ter verwerking verstrekt te 
wenden. 

De stafafdeling algemene /aken heeft als buitendiensten 
onder haar beheer het retourgoederen* en assemblagemagazijn 
en het doorvoermagazijn te Amsterdam, dat alle zendingen naar 
en van het buitenland verzorgt. 

Sinds 1 januari 1956 is de organisatie, behoudens een enkele 
detailwijziging dezelfde gebleven. 

uitnodigt. Wil men als leverancier voor verzoeken tot het doen 
van een aanbieding worden uitgenodigd, dan kan men zich 
opgeven. Eventueel na het bezichtigen van fabriek of han-
delsondcrneming beslist het directoraat of de uitnodiging zal 
plaatsvinden. Hen fabriek moet dan in staat zijn aan eventuele 
opdrachten te voldoen. Het directoraat streeft ernaar steeds 
minstens drie inschrijvers op een aanvraag te krijgen. Het is 
niet noodzakelijk de laagste inschrijver de opdracht te gunnen, 
al gebeurt dit in veruit de meeste gevallen wel. 

Heeft de gunning plaatsgevonden, dan wordt een bestcl-
order opgemaakt. Deze bestelordcrs passeren de stafafdeling 
voorzieningen. 

DIRECTORAAT MATERIEEL LANDMACHT 

directeur 
materieel landmacht 

p lv . /ad| . DML 
(commercieel) 

staf-afdeling 
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b. De aankoopprocedure 

Komt nu bij het directoraat een verzoek, houdende een be-
hoeftebepaling van een aantal goederen van de generale sUif 
binnen en moet dus deze hoeveelheid goederen aangeschaft 
worden, dan wordt de aanvrage met de tactisch militair-tech-
nischc eisen aan de desbetreffende afdeling doorgegeven. Deze 
bekijkt de eisen en verandert deze, zo nodig, in overleg niet de 
betrokken materieelinspecteur, ten einde deze geschikt te maken 
om aan de industrie door te geven. 

De afdeling stelt aan de hand daarvan de eisen op — de 
keuringseisen — waaraan het materieel bij aflevering moet vol-
doen. Deze eisen worden door de stafafdeling techniek nog 
gecontroleerd. 

De aankoopprocedure geschiedt volgens het Reglement van 
Administratie, dat laatstelijk in 1956 is gewijzigd. 

De bestelling van het materieel gaat volgens concurrentie-
stclling, meestal bij onderhandse aanbesteding. Dit betekent, 
dat hel directoraat de firma's schriftelijk tot een prijsopgaaf 

Gaat het om een aanschaffing van materieel tot een bedrag 
hoger dan f 10 000 dan wordt een z.g. MATA, een machtiging 
tot aanschaffing, opgemaakt. De directeur materieel landmacht 
of zijn plaatsvervanger tekent de MATA en zendt deze dan 
aan de directeur-generaal. Deze laatste doet door enkele amb-
tenaren van zijn staf nagaan, of de behoeftebepaling nog wel 
juist is. of de begroting de uitgaven rechtvaardigt en ten slotte 
laat hij het gehele dossier controleren. Zo nodig wordt voor 
deze werkzaamheden de afdeling efficiency ingeschakeld; dit 
geschiedt meestal wanneer aan de directeur-generaal een onder-
zoek ter plaatse noodzakelijk voorkomt. 

Na mede-instemming ondertekent de directeur-generaal de 
.MATA. Grote contracten passeren altijd de juridische afdeling 
van het ministerie, alsmede de accountantsdienst. De hand-
tekening van de directeur-generaal heeft alleen interne waarde, 
daar de overeenkomsten met industrie of handel alleen door 
de directeur materieel landmacht worden ondertekend. In 
zeer speciale gevallen ondertekent de Minister of Staatssecre-
taris de overeenkomst. Bij verschil van mening tussen de direc-

http://0lu.em.2ak
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teur materieel landmacht en de directeur-generaal over het al 
dan niet gerechtvaardigd zijn van een aanschaffing beslist de 
Minister of de Staatssecretaris. 

Krijgt het directoraat van de generale staf een verzoek tot 
aanschaffing van een artikel, dat geheel nieuw is of moeilijk 
door een van de bestaande afdelingen kan worden behandeld, 
dan wordt deze aanvrage onderzocht en nader uitgewerkt door 
de stafafdeling techniek. 

Er wordt dan meestal te zamen met een fabriek of in eigen 
beheer een prototype ontwikkeld. Dit moet voldoen aan alle 
eisen en onderworpen worden aan een troepenbeproeving. Pas 
daarna gaat men over tot gunning van een order en vangt de 
produktie aan. 

Het materieel, dut goedgekeurd is, wordt overgedragen aan 
de magazijnen. De taak van het directoraat is hier afgelopen. 
De hoofden van de magazijnen tekenen een ontvangstbewijs. 

De afrekening geschiedt door de afdeling comptabiliteit van 
het directoraat-generaal. 

§ 6. De luchtmachtorganisatie 
a. De organisatie van de luchtmachtstaf 
Daar bij het aanschaffingsbeleid vooral van nieuwbouw de 

luchtmachtstaf een belangrijke rol speelt wil de commissie in 
dit verband enkele opmerkingen maken over de organisatie 
daarvan. 

Bij de luchtmacht heeft de chef van de luchtmachtstaf een 
belangrijk aandeel in het bepalen van het aanschaffingsbeleid. 
Binnen zijn staf vallen de behoeftebepalingen en de logistiek, 
terwijl het bcgrotingsbureau de behoeftebepalingcn met be-
hulp van prioriteiten in een zodanige vorm vastlegt, dat daar-
uit het aankoopbeleid volgt. Voordat de plannen definitief 
worden vastgesteld, dient de chef van de luchtmachtstaf deze 
bij de directeur-generaal van Oorlog in, die een belangrijke 
zeggenschap hierbij heeft. 

Binnen de organisatie van de luchtmachtstaf zijn een uit-
voerende en een beleidsstaf. Het hoofd van de beleidsstaf is de 
souschef van de luchtmachtstaf. Deze beleidsstaf bestaat uit 
vijf secties, t.w.: organisatie en opleiding, inlichtingen, operaties 
en plannen, en logistiek en infrastructuur. De taak van deze 
beleidsstaf is het dienen van advies aan de chef luchtmacht-
staf ten aanzien van het te voeren beleid, de toekomstplannen 
enz. De sectie operaties en plannen komt met een voorstel, dat 
uit een oogpunt van materieel, personeel en uit financieel oog-
punt wordt bekeken. Uit dit operationele plan volgt de mate-
riële behoefte. De sectie logistiek stelt de tactische eisen vast 
van deze materiële behoefte, waarbij direct worden betrokken 
de chef technische zaken en materieel en of de chef verbin-
dingen en electronica, beiden behorende tot de uitvoerende staf 
van de luchtmachtstaf. Zij stellen de specifiek technische eisen 
op aan de hand van de door de sectie logistiek opgestelde 
praktische eisen. De specifiek technische eisen worden dan 
uitgewerkt tot een technische bestelopdracht. De aanvraag tot 
bestelling gaat vervolgens naar het directoraat-generaal van 
Oorlog. Daar wordt deze aanvraag tot bestelling bekeken op 
de rechtmatigheid, namelijk of deze in de begroting staat 
vermeld, en op de doelmatigheid door enkele ambtenaren van 

zijn staf en in daartoe leidende gevallen door ambtenaren van 
de afdeling efficiency en administratieve organisatie. Gaat het 
om een aanvraag tot bestelling voor een bedrag beneden 
f 10 000, dan is de handtekening van het hoofd van dit bureau 
voldoende. Gaat het om een groter bedrag, dan wordt de 
aanvraag tot bestelling voorgelegd aan de directeur-generaal. 
Wanneer de directeur-generaal met de aanschaffing akkoord 
gaat, wordt de algemene machtiging tot aankoop gegeven en 
kan de directeur materieel luchtmacht tot aanschaffing over-
gaan. Zijn taak begint dus eerst nadat een project het directo-
raat-generaal is gepasseerd, dit in tegenstelling tot de procedure 
bij het directoraat materieel landmacht. 

De twee bovengenoemde autoriteiten, de chef verbindingen 
en electronica en de chef technische zaken en materieel, spelen, 
zoals uit het voorgaande is gebleken, een belangrijke rol in 
het aanschaffingsbeleid van de luchtmacht. 

De chef verbindingen en electronica heeft een vierledige 
taak. Hij is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de verbin-
dingen in het algemeen, het tactische gedeelte daarvan, het op-
maken van voorschriften, het uitvoeren en doen uitvoeren van 
deze voorschriften. Ten tweede is hij verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het elektronisch materieel en het elektrisch 
materieel; ten derde voor het bewapeningsmaterieel en het on-
derhoud daarvan en ten slotte rust op hem de verzorging van 
onderdelen van elektronische apparaten en materieel. Deze 
taken dienen te worden vervuld, omdat de chef luchtmachtstaf 
verantwoordelijk is voor de besteding van de begrotingsgelden 
en hij dus onderhebbenden nodig heeft, die hem voor deze 
taken bijstaan. Namens de chef luchtmacht bepaalt de chef 
verbindingen en electronica welke soorten materieel op zijn 
terrein dienen te worden aangeschaft. Zijn dienst zet de 
militair-tactische eisen om in fabriekstechnische. Met func-
tionarissen van het directoraat materieel luchtmacht worden 
reeds in een vroeg stadium besprekingen gevoerd, ten einde de 
aanschaffingen zo goed mogelijk te doen verlopen. Wanneer de 
aanschaffing gedaan is en de goederen zijn afgeleverd, dan 
draagt het directoraat materieel luchtmacht deze over aan de 
chef verbindingen en electronica, die vanaf dat moment verant-
woordclijk is voor het onderhoud. Het aantal onderdelen en 
verwisselstukken, dat hij nodig acht om de apparatuur te on-
houden, rekent zijn dienst ook uit. 

Het onderhoud van het elektronisch materieel geschiedt voor 
het overgrote deel in eigen beheer. Onder de chef luchtmacht-
staf staat het commando depots en magazijnen luchtmacht. De 
uitvoerende staf van de chef luchtmachtstaf dirigeert dit com-
mando. 

Een soortgelijke functie als de chef verbindingen en elec-
tronica heeft de chef technische zaken en materieel. Dit is 
materieel op mechanisch technisch gebied, d.w.z. de vliegtui-
gen en op de gronduitrusting, met uitzondering dus van het 
bovengenoemde elektronische materieel. Op dit gebied bepaalt 
de chef technische zaken en materieel de behoefte voor de 
luchtmacht. Ook heeft hij een afdeling, belast met het toezicht 
op het onderhoud, de distributie en de opslag van het ma-
terieel. 

Duidelijkheidshalve is op blz. 12 het organisatieschema van 
de luchtmachtstaf weergegeven. 
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b. Di organisatie van hel directoraat materieel luchtmacht 
Het directoraat materieel luchtmacht is op 1 oktober 1950 

opgericht, terzelfder tijd dus als het directoraat materieel land-
macht. Het directoraat is belast met de verwerving en de kcu-
t inij van materieel ter voorziening in de door de chet' lucht-
machtstaf opgestelde behoefte, alsmede in de behoefte van de 
mateiieelverbruikende instanties van het directoraat. Een gc-
deelte van het onderhoud van het luchtmachtmaterieel ge-
schiedt onder verantwoordelijkheid van de directeur materieel 
luchtmacht. De reden daarvan is, dat het directoraat voor de 
nieuwbouw en voor de reparatie op dezelfde industrieën is 
aangewezen. Hel onderhoud vindt bij de luchtmacht voor een 
zeer belangrijk gedeelte bij de industrie plaats en de activi-
teiten ten opzichte van de industrie kunnen het beste in één 
hand gehouden worden, in casu in die van de directeur mate-
rieel luchtmacht. Daarnaast heeft de directeur materieel lucht* 
macht de straalmotorenwerkplaats en de turbinemotoren-
afdeling onder zijn beheer. 

De andere werkplaatsen ressorteren, zoals reeds gezegd, 
onder de chef luchtmachtstaf. De reden voor deze opzet was, 
dat bij de landmacht bet basiscommando onder de chef van de 
generale staf werd geplaatst en de Minister een soortgelijke 
organisatie bij de luchtmacht wenste. De magazijnen kwa-
men derhalve onder bevel van de chef luchtmachtstaf, als-

mede de technische diensten, welke nodig waren om datgene, 
wat in de depots is opgeslagen, te onderhouden, te inspecteren 
en om eenvoudige reparaties aan de voorraden uit te voeren. 
Hiervan uitgaande, zijn bepaalde andere meer uitgebreide on-
derhoudsfaciliteiten en een bepaald beleid aan deze opzet ver-
bonden. Om sommige werkplaatsen niet onder twee autori-
teiten te doen ressorteren, is dit alles gesteld onder de chef 
luchtmachtstaf. 

De afdeling d.m. 2, aanschaffingen, van het directoraat ma-
terieel luchtmacht, behandelt formeel alle aanschaffingen. Ma-
terieel behandelt deze afdeling de routine-aanbestedingen van 
goederen, bestemd voor de instandhouding van het bestaande 
apparaat, de vervanging van onderdelen, enz. De technische 
afdelingen komen aan deze routine-aankopen veelal niet te pas. 
Het betreft voornamelijk artikelen, welke alleen gekocht 
kunnen worden bij de leverancier van het hoofdprodukt. 

De belangrijkste taak van de afdeling d.m. 1, technisch ma-
terieel, is het beoordelen en behandelen van technische vraag-
stukken, verbonden aan de nieuwbouw en de reparatie van 
technisch materieel. 

De taak van de afdeling d.m. 3, electronisch materieel, om-
vat o.m. het beoordelen en behandelen van technische vraag-
stukken verbonden aan de nieuwbouw en de reparatie van 
elektronisch en daarbij behorend elektrisch materieel. 
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De afdeling d.m. 4, uetenschappelijk onderzoek, gaal na de 
fouten of gebreken in instrumenten, materialen en cons!ruc-
ties van het vliegend materieel in het bijzonder ter voorkoming 
van vliegongevallen. Ook onderzoekt zij de technisch-ueten-
schappelijke vraagstukken, welke voortspruiten uit het gebruik 
van het materieel van de luchtmacht. 

Duidelijkheidshalve laat de commissie ook hier een organi-
satieoverzicht van het directoraat volgen. 

§ 7. De hoofdafdeling materieel van liet Ministerie van Marine 
a. De organisatie 
De vier belangrijkste hoofdafdelingen van het Ministerie van 

Marine zijn de hoofdafdeling staf, de hoofdafdeling materieel, 
de hoofdafdeling personeel en de hoofdafdeling intendance. 
De marinestaf. geleid door de chef marinestaf, stelt de stafeisen 
op, waaraan onder meer het materieel der marine moet vol-
doen, opdat de door de Regering vastgestelde taken van de ma-
rine kunnen worden gerealiseerd. 

Wanneer de stafeisen door de Minister zijn goedgekeurd, 
heeft de hoofdafdeling materieel tot taak deze stafeisen om 
te zetten in concrete behoefte- en werkprogramma's, zowel 
op het gebied van aanbouw van schepen en aanschaffingen als 
van reparatie en onderhoud. Immers de taak van de vlagoffi-
cier materieel omvat de zorg voor de materiële opbouw en 
instandhouding van de vloot, de marineluchtvaartdienst en het 
korps mariniers, alsmede van de onder het Departement van 
Marine ressorterende inrichtingen, diensten en bedrijven. In 
tegenstelling tot de organisatie bij hel directoraat materieel 
landmacht heeft hij zowel de aankoop als de opslag, de distri-
butic en het onderhoud onder zijn toezicht. Tevens worden 
door de hoofdafdeling materieel jaarlijks de benodigde be-
dragen geraamd. 

Ten einde de vlagofficier materieel bij te staan in de leiding 
van deze hoofdafdeling zijn aan hem toegevoegd een plaats-
vervangend vlagofficier materieel, die de lopende zaken, welke 
geen beleidsvragen met zich brengen, afhandelt, een onder-

hoo. I belast met materieelvraagstukken en een onderhoofd 
belasl met de financieel-economische vraagstukken. 

De materieclproblcmen worden in wekelijkse vergaderingen 
van iicze leidinggevende functionarissen besproken. 

De nauwe samenwerking met de marinestaf heeft het voor-
deel, dat van het betrekkelijk kleine aantal technici dat in 
dienst van de marine is. een zo goed mogelijk gebruik wordt 

I gemaakt. 

h. De aankoopprocedure 
Wanneer de marine aanschaffingen wil verrichten, is de 

eerste fase de behoeftebepaling en de vaststelling van de 
specifiek technische eisen door een van de technische bureaus. 
Voorts wordt ingeschakeld het bureau bevoorrading, dat over 
de kennis beschikt betreffende de hoeveelheid artikelen in 
voorraad, het gebruik van de artikelen alsook betreffende de 
levcringstijd. Hiermee is de eigenlijke voorbereiding voltooid. 
Via het bureau bevoorrading gaat een aanvraag naar het 
bureau aanschaffingen, dat voor de offertcaanvraag zorg draagt. 
Concurrcntiestelling is verplicht. De procedure voor het in aan-
merking komen van het doen van een offerte is dezelfde als 
die bij het directoraat materieel landmacht. 

Daar zich bij het afsluiten van contracten met derdon as-
pecten van juridische, financiële en economische aard voor-
doen, zijn vertegenwoordigers van de hoofdafdeling materieel, 
de afdeling juridische zaken, de afdeling comptabiliteit, de af-
deling bedrijfseconomische inspectie en de marinc-accountants-
dienst in de z.g. contractencommissie verenigd. Deze contrac-
tencommissie dient erop toe te zien, dat de contracten ,,water-
dicht" zijn en dat de vormgeving juist is. 

Is de koopovereenkomst gesloten en zijn de goederen ge-
leverd, dan vindt de keuring plaats door één van de technische 
bureaus of door één van de afnemers, zoals bij voorbeeld de 
rijkswerf. De rekening wordt ingediend bij het bureau comp-
tabiliteit, hetwelk deze naar de hoofdafdeling materieel zendt, 
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die bevestigt, dat het betreffende artikel is geleverd en dat de 
keuring heeft plaatsgevonden. Daarna wordt betaald. 

De vlagofficier materieel heeft een volmacht tot het doen 
van aanschaffingen tot een bedrag van f 100 000. Uitgaven 
daarboven moeten aan de Minister worden voorgelegd. 

Alle artikelen, welke niet op de lijst van specifiek militaire 
artikelen voorkomen, worden via het Rijksinkoopbureau in-
gekocht. Dit is ook het geval bij de aanschaffingen ten be-
hoeve van de Koninklijke land- en Koninklijke luchtmacht. 
De voordelen hiervan zijn, dat door het aankopen van grote 
hoeveelheden de prijzen lager zijn. 

De hoofdafdeling materieel doet praktisch alle aanschaf-
fingen van specifiek militaire artikelen, behoudens die, welke 
tot de persoonlijke uitrusting van de man behoren, alsmede 
die voor voeding en legering, welke door de hoofdintendant 
der zeemacht worden gekocht. 

De organisatie van de hoofdafdeling materieel is verder van 
het schema af te lezen. 

dat alle onderdelen van de ingewikkelde moderne schepen 
precies volgens het programma worden opgeleverd en worden 
aangebracht. 

Het bureau scheepsbouw ontwerpt de schepen, geeft de 
lijnen aan, controleert de staalsoorten enz. 

Het bureau planning en organisatie dient voorstellen in, wan-
neer een nieuwe organisatie nodig zou zijn; het treedt dus niet 
op bij een eerste uitvoering. Het controleert voorts de uitvoe-
ring van de plannen, welke er zijn. 

§ 8. Organen, van belang voor het materieelbeleid 
buiten de militaire departementen 

a. R.V.O.-T.N.O. 
Op 6 juli 1946 hebben de Minister van Oorlog en van Marine 

krachtens een gezamenlijke beslissing de Rijks Verdedigings 
Organisatie—Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 
R.V.O.-T.N.O. ingesteld. Hierin werden ondergebracht een 
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Behalve de bureaus binnen de organisatie van het Ministerie 
van Marine heeft de vlagofficier materieel, zoals uit boven-
gaand schema blijkt, onder zich een achttal autonome be-
drijven. De rijkswerf in Den Helder is het oudste en een zeer 
belangrijk. Na de oorlog zijn o.m. onstaan de bewapenings-
wcrkplaatsen, het marine-elektronisch bedrijf en het labora-
torium voor elektronische ontwikkelingen van de krijgsmacht. 
De autonomie van de bedrijven brengt niet met zich, dat zij 
hun eigen aanschaffingen kunnen doen, behalve wanneer deze 
de grens van 5000 gulden niet overschrijden. Deze aanschaf-
finnen geschieden door een aanschaffingsapparaat, dat in Den 
Helder is gevestigd en dat rechtstreeks staat onder het hoofd 
bureau aanschaffingen. 

De rijkswerf in Den Helder is in het algemeen het reparatie-
bedrijf. De oorlogsschepen worden daar gerepareerd. De taak 
van het bureau nieuwbouw schepen oefent de controle uit, 

reeds bestaand laboratorium van het Ministerie van Oorlog en 
het centraal laboratorium van de generale staf onder de namen 
fysisch laboratorium R.V.O.-T.N.O. en chemisch laborato-
rium R.V.O.-T.N.O. Ook een laboratorium van de Artillerie 
Inrichtingen kwam onder de naam technologisch laboratorium 
R.V.O.-T.N.O. in deze organisatie. Behalve deze laboratoria 
kent de organisatie het medisch-biologisch laboratorium en het 
instituut voor de zintuigfysiologie. 

De bovengenoemde Ministers achtten het noodzakelijk deze 
organisatie in het leven te roepen, omdat het wetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van militair materieel een geheim 
karakter draagt. Toen het Staatsbedrijf der Artillerie Inrich-
tingen was omgezet in een N.V. kon dit soort onderzoek daar 
niet meer gehouden worden. Ook elders was dit niet mogelijk. 

Het dagelijks bestuur van R.V.O.-T.N.O. is verantwoordelijk 
voor de onderzoekingen, welke deze organisatie verricht. De 
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Minister voor Defensie kan richtlijnen vaststellen ten aanzien 
van het beleitl op onderzoekgebied. De gelden voor de onder-
zoekingen krijgt R.V.O.-T.N.O. uit subsidies van de militaire 
departementen. 

In het dagelijks bestuur zitten namens de Minister van 
Oorlog en van Marine als leden en plaatsvervangende leden 
het hoofd van het adviesbureau wetenschappelijk onderzoek 
van de generale staf, het hoofd van het bureau wetenschappelijk 
onderzoek van de luchtmachtetaf en het hoofd van het bureau 
wetenschappelijk onderzoek van de marinestaf, voorts de ad-
junct-directeur materieel landmacht, de plaatsvervangend 
directeur materieel luchtmacht en de plaatsvervangend vlag-
officicr materieel. 

Wat de werkzaamheden van R.V.O.-T.N.O. betreft, moge 
nog worden opgemerkt, dat deze organisatie welcens naast z.g. 
laboratoriumprototypes ook z.g. produktieprototypes ontwik-
kelt. Met de produktic van militair materieel als zodanig heeft 
R.V.O.-T.N.O. in beginsel geen bemoeienis. Wel kan haar 
hulp worden ingeroepen, wanneer zich bij de produktic van een 
bepaald artikel aanloopmoeilijkhcden voordoen. Voorts stelt 
zij ten behoeve van de aanschaffende diensten soms specifi-
caties op; ook verricht zij wel keuringen. 

h. De adviesraad voor de militaire produktie 
Op 21 maart 1951 heeft de toenmalige Minister van Eco-

nomischc Zaken, mede namens zijn ambtgenoot van Oorlog en 
Marine, de adviesraad voor de militaire produktie, door deze 
Ministers op 15 maart 1951 ingesteld, geïnstalleerd. De Rcge-
ring had toen juist besloten in de eerstkomende 4 jaren een 
bedrag van 6 miljard uit te trekken voor de opbouw en de 
instandhouding van de drie onderdelen van de Nederlandse 
krijgsmacht. Van dit bedrag zou bijna 4,5 miljard worden be-
stemd voor aankoop van goederen. In het binnenland zouden, 
zo verwachtte de Regering, bestellingen worden geplaatst tot 
een bedrag van ruim i miljard. Ten einde dit te kunnen ver-
wcrkclijken, zou een nauwe samenwerking tussen Overheid en 
bedrijfsleven noodzakelijk zijn. 

Deze nauwe samenwerking zou de raad kunnen bevorderen, 
omdat er in zijn vergaderingen een regelmatig contact zou zijn 
tussen het bedrijfsleven enerzijds en de hogere ambtenaren van 
het Ministerie van Economische Zaken en de militaire departc-
menten anderzijds. Daarnaast kon de raad desgevraagd of 
eigener beweging adviezen geven zowel aan de Minister voor 
Defensie als aan de Minister van Economische Zaken omtrent 
aangelegenheden op het gebied der militaire produktie en daar-
mede samenhangende vraagstukken. 

De samenstelling van de raad was als volgt. De vier in-
dustriële verbonden en de contactcommissie van die vier ver-
bonden wijzen elk een lid aan. Er zijn dus vijf industriële 
leden. De vertegenwoordigers van de werknemers zijn de voor-
zitters van de vakcentrales. Van de zijde van de militaire de-
partcmenten zitten in deze raad de voorzitter van de materieel-
raad, de vlagofficier materieel, de directeur materieel land-
macht, de directeur materieel luchtmacht en de directeur-
generaal van oorlog. 

Van de zijde van het Ministerie van Economische Zaken zijn 
de directeur-generaal van handel en nijverheid, de directeur-
generaal voor de industrialisatie en de commissaris voor de 
militaire produktie leden. Ten slotte is nog lid de chef der 
directie N.A.V.O.- en W.E.U.-zaken van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

De taak van de raad was zich bezig te houden met de alge-
mene problemen betreffende de inschakeling van de Neder-
landse industrie bij de militaire produktic. Regelmatig nam de 
raad kennis van de overwegingen, welke de Minister voor 
Defensie ertoe geleid hadden bepaalde aankopen in het buiten-
land te verrichten. 

De politieke en militaire leiding was nl. van oordeel, dat de 
militaire orders zoveel mogelijk bij de Nederlandse industrie 
moesten worden geplaatst Steeds moesten de Minister of de 
Staatssecretaris hun goedkeuring geven, wanneer een belang-
rijke order in het buitenland werd geplaatst. Van de over-

wcgingen voor een dergelijke beslissing nam de raad geregeld 
kennis. 

Ook werd de raad regelmatig ingelicht over de stand van 
zaken met betrekking tot de realisatie van de begrotings-
geldcn. De directeur-generaal van oorlog verstrekte daartoe 
de periodieke gegevens. 

Met betrekking tot de internationale octrooien en patenten 
heeft de raad ook eenmaal advies uitgebracht. 

Wanneer er werkloosheid dreigde, drong de raad aan op 
snellere aankopen. De raad heeft voorts adviezen gegeven over 
het vormen van fondsen ter bevordering van het onderzoek 
naar en de ontwikkeling van militaire apparatuur in Nederland. 
Van departementale zijde werden soms vertegenwoordigers 
van de industrie ingeschakeld, wanneer bezoeken aan Amerika 
werden gebracht, ten einde daar de produktie van militair 
materieel te bekijken of materiaal aan te kopen. 

De raad als overlegorgaan tracht te voorkomen, dat een 
controverse ontstaat tussen de bestellende Overheid en het 
bedrijfsleven. Wanneer er toch moeilijkheden komen, worden 
deze besproken. 

Als adviesorgaan is de raad gedeeltelijk afhankelijk van de 
Ministers voor Defensie en van Economische Zaken, die vraag-
stukken aan de raad moeten voorleggen. Het initiatief tot het 
voorleggen van problemen, nemen zij evenwel niet vaak. Eige-
ner beweging heeft de raad verscheidene adviezen uitgebracht. 

De Staatssecretaris van Oorlog heeft vele malen de ver-
gaderingen van de raad bijgewoond. 

S 9. Conclusies 

Overeenkomstig de opdracht van de Kamer: een onderzoek 
in te stellen naar het aankoopbeleid van het directoraat mate-
rieel landmacht en de verhouding tot de industrie, daarbij ver-
gelijkende hetgeen gebruikelijk is bij het directoraat materieel 
luchtmacht en de hoofdafdeling materieel van het Ministerie 
van Marine, heeft de commissie in dit hoofdstuk beschouwin-
gen gewijd aan de taak, de organisatie en de werkwijze van de 
militaire aanschaffingsdiensten. 

Alvorens met de eigenlijke conclusies aan te vangen, meent 
de commissie er goed aan te doen met een enkel woord de om-
vang van de aankopen te schetsen en op een aantal punten te 
wijzen, welke voor het aankoopbeleid in zijn geheel van belang 
zijn. In de jaren na 1950 moest een zeer uitgebreid aanschaf-
fingsprogram gerealiseerd worden. Het leger moest praktisch 
geheel opnieuw worden uitgerust, terwijl al dat materieel, dat 
voor de voortdurende paraatheid noodzakelijk was, nog moest 
worden hersteld of vernieuwd. Het directoraat materieel land-
macht had bij de realisering van het program — evenals andere 
diensten, maar in versterkte mate door de enorme omvang en 
de vereiste spoed — te kampen met een algemeen tekort aan 
technici, de beperkingen, gelegen in de ambtelijke salarisbe-
palingen, een aanvankelijk nog niet uitgebouwd Nederlands 
industrieel apparaat, een algemene inhaalvraag ten aanzien van 
allerlei goederen en ten slotte met de eis van elke dag, de 
constante paraatheid. 

De Regering had immers besloten in vier of vijf jaren aan-
kopen voor de strijdkrachten te verrichten voor het enorme 
bedrag van bijna 4,5 miljard. Hiervan kreeg het directoraat 
materieel landmacht 1 miljard 950 miljoen gulden voor aan-
schaffingen ten behoeve van het leger. De commissie is van 
mening, dat de bewindslieden van het Departement van Oorlog 
om dit bedrag veilig te besteden een adequaat apparaat ter 
beschikking moesten hebben. Dit was aanvankelijk niet het 
geval. Ook later, tot 1956, is het apparaat, ondanks de rcorga-
nisaties, onvoldoende bezet gebleven. De commissie is van 
oordcel, dat van het begin af meer deskundige krachten hicr-
voor aangewezen hadden moeten worden. Dit was, gezien de 
enorme bedragen, welke besteed moesten worden, een eerste 
vereiste. 

De commissie wijst erop, dat de aard van haar onderzoek 
ertoe leidde, dat zij in het bijzonder de vinger moest leggen 
op de feilen in het aankoopbeleid. Een gevolg hiervan is, dat 
andere aspecten van dit beleid in dit verslag niet zo de nadruk 
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krijgen. Daarom meent zij er goed aan te doen hier tevens te 
stellen, dat haar bij haar onderzoek is gebleken, dat in het 
directoraat materieel landmacht — overigens ook in andere 
diensten — een aantal bekwame officieren en ambtenaren die-
nen, die hun taak met grote toewijding en met bekwaamheid 
verrichten. Over het geheel genomen zijn zij er in geslaagd het 
aanschaffingsprogram te realiseren, zoals de leiding zich dat 
voorgesteld had. 

De concrete punten, welke aanleiding hebben gegeven tot de 
instelling der commissie en waarover thans wordt gerappor-
teerd, hebben zich hoofdzakelijk in de jaren 1950—1956 af-
gespeeld. 

De commissie heeft het niet als haar taak beschouwd aan 
te geven, op welke wijze het militaire aanschaffingsapparaat 
ingericht dient te zijn. Zij kon echter ook niet volstaan met 
een beoordeling van een aantal zaken, welke aanleiding waren 
voor haar onderzoek, omdat juist bij dit onderzoek bleek, dat 
de oorzaken van de fouten en lacunes, welke hierbij aan de 
dag traden, voor een deel waren terug te voeren tot de orga-
nisatie van het aanschaffingsapparaat zelf, waarvoor de Minis-
ter en de inmiddels afgetreden Staatssecretaris van Oorlog mr. 
F. J. Kranenburg verantwoordelijk zijn c.q. geweest zijn. 

Overgaande tot conclusies in engere zin merkt de commissie 
op, dat haar is gebleken, dat er tussen 1950 en 1956 verschil-
lende reorganisaties hebben plaats gevonden in het directoraat 
materieel landmacht. Deze reorganisaties hebben elkaar zo snel 
opgevolgd, dat geen der nieuwe vormen kans gekregen heeft 
zijn levensvatbaarheid te bewijzen. Hieruit blijkt, dat Minister 
en Staatssecretaris voortdurend, maar niet steeds met succes, 
hebben getracht een doelmatige en efficiënte organisatie op te 
bouwen. 

Wat de technische kant van het aanschaffingsbeleid betreft, 
merkt de commissie op, dat sinds de laatste wereldoorlog de 
technische ontwikkeling van het militaire materieel een dus-
danige vlucht heeft genomen, dat men feitelijk moet spreken 
van een algehele vernieuwing van de uitrusting van de krijgs-
machtonderdelen, speciaal van land- en luchtmacht. Het leger, 
waarbij vroeger betrekkelijk weinig technische specialisten 
dienden, was dan ook gedwongen in zijn grote behoefte daar-
aan te voorzien. Dit is slechts in onvoldoende mate gelukt. 

Bij de reorganisatie vormde dit tekort voortdurend een groot 
probleem. Zo stelde de leiding zich de vraag: moeten de tech-
nische specialisten, die er zijn, in één orgaan bijeengebracht 
worden of moeten dezen gespreid worden over de generale 
staf, de materieelinspecties, het basiscommando, het directoraat 
materieel en andere diensten? 

Een bevredigende oplossing voor dit probleem is niet ge-
vonden. 

Wat de commerciële kant van de aanschaffingen betreft, 
kon het directoraat voor een aantal goederen, zoals intendance-
goederen, munitie en vuurwapens, over een aantal officieren 
en ervaren burgers beschikken, die ook vroeger met deze taken 
waren belast. Voor de aanschaffingen van ander, meestal niet 
of nauwelijks eerder in grote hoeveelheden gebruikt materieel, 
kon het directoraat niet over voldoende krachten beschikken. 
Dit heeft tot gevolg gehad, dat met de aanschaffingen daarvan 
ook onervaren en minder deskundig personeel was belast. 
Bovendien had het directoraat ook een tekort aan economisch 
en financieel geschoold personeel, belast met de commerciële 
zij 'c van de aanschaffingen. 

De commissie heeft de indruk, dat deze tekortkomingen in 
het apparaat in de jaren 1950—1956 geleidelijk kleiner van 
omvang zijn geworden. 

Het is haar verder opgevallen, dat sedert 1950 in de leiding 
van de afdelingen en van het directoraat zelf een grote wisse-
ling in personeel heeft plaatsgevonden. Een gevolg hiervan is, 
dat de technische en de commerciële deskundigheid, welke in 
de praktijk was verworven, slechts gedurende betrekkelijk korte 
tijd benut kon worden. Dit is te ernstiger, waar het directoraat 
toch al een gebrek aan deskundigen had. De commissie ont-
veinst zich niet, dat overplaatsingen inherent zijn aan een mili-
taire oraanisatie. Zij vraagt zich evenwel af, waarom de poli-
tieke leiding ten aanzien van het directoraat materieel land-

! macht geen maatregelen heeft getroffen om meer continuïteit 
te verzekeren. Geen enkele grote inkooporganisatie kan toch 
tot een vast beleid komen, wanneer zeer vele leidinggevende 
functionarissen om de drie of vier jaren worden vervangen. 

Het gebrek aan continuïteit en het mede daaruit voort-
vloeiend gebrek aan door ervaring verkregen deskundigheid 
zal bij een militaire aanschaffingsdienst bovendien nog ernstiger 
bezwaren opleveren dan bij een grote inkooporganisatie uit het 
bedrijfsleven, omdat bij deze laatste — men zou kunnen zeg-
gen — op natuurlijke wijze gecontroleerd wordt of de inkoop-
organisatie goed heeft gewerkt. Indien dit immers niet het geval 
is, dan blijkt dit spoedig uit de verkoopcijfers. De militaire 
aanschaffingsdienst heeft echter alleen een inkoopzijde en 
koopt voorts vaak goederen in, welke gedurende de op de in-
koop volgende jaren niet voor direct gebruik, maar voor opslag 
zijn bestemd. De commissie heeft voorts de indruk, dat met de 
logistieke rapportage — voorgeschreven meldingen uit de 
troep — meer rekening zou kunnen worden gehouden dan 
thans geschiedt. Hiervan zou een regenererende werking op de 
aanschaffingsdiensten kunnen uitgaan. 

Waar derhalve normale controles op de doeltreffendheid van 
het ingekochte materieel ontbreken, drukt de verantwoordelijk-
heid voor de aanschaffende instantie des te zwaarder. Hoge 
eisen van technische en commerciële deskundigheid moeten 
aan de inkoper worden gesteld, wanneer hij belangrijke aan-
kopen moet doen. 

De commissie heeft geconstateerd, dat geen verschil wordt 
gemaakt tussen routine- en niet- routineaankopen. In de aan-
koopprocedure moet echter het verschil tussen belangrijke en 
minder belangrijke aankopen tot uiting komen. Dit was tot 
1956 althans niet het geval. Het gevolg hiervan is geweest, dat 
belangrijke aankopen — zoals uit de volgende hoofdstukken 
zal blijken — van de politieke en ambtelijke of militaire leiding 
te weinig aandacht hebben gekregen. Bij het personeelsbeleid 
zou hiermede dan rekening kunnen zijn gehouden. Van des-
kundigheid zou meer profijt getrokken kunnen zijn, wanneer 
deze in het bijzonder zou zijn aangewend voor de belangrijke 
aankopen. 

Mede in verband met de continuïteit in de bezetting moge 
de commissie wijzen op de verhouding burger—militair bij het 
directoraat. De juiste verhouding heeft de politieke en mili-
tairc leiding niet kunnen vinden, omdat het naar de mening 
van de commissie zo is, dat, ofschoon in theorie burgers en 
militairen voor alle functies in aanmerking kunnen komen, 
het militaire clement sterk overheerst. Alle belangrijke functies 
zijn immers in militaire handen, zodat het, gezien de geringe 
promotiekansen, voor bekwaam burgerpersoneel niet aantrek-
kelijk is om in dit directoraat te dienen. De commissie meent, 
dat men bij het directoraat materieel landmacht de uitwissel-
baarheid van militairen en burgers zou kunnen nastreven, om-
dat dit directoraat geen troepenonderdeel is en men het mili-
taire facet bij de aankopen in vele gevallen kan missen, zeker 
bij de vele niet specifiek militaire- en routineaankopen. Over-
wogen dient te worden, of men niet een groot deel van de 
dienst overwegend met burgers zou moeten bezetten. 

Ten aanzien van het militaire personeelsbeleid wil de com-
missie verder nog opmerken, dat de hoofddirecteur personeel 
van het Ministerie van Oorlog bij aanneming, bevordering, 
overplaatsing en ontslag de beslissende autoriteit is. De direc-
teuren materieel kunnen wel met voorstellen komen, maar de 
hoofddirecteur personeel — namens de Minister — beslist. 
Gezien het tekort aan deskundig personeel en het feit, dat be-
halve de directoraten materieel ook de staven een steeds drin-
gender beroep doen op technische specialisten, is het duidelijk, 
dat de hoofddirecteur personeel geen enkele dienst met des-
kundig personeel naar tevredenheid kan bezetten. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van het burgerpersoneel, dat onder de secre-
taris-generaal ressorteert. 

Als voorbeeld moge de commissie noemen de thans opge-
heven afdeling planning, ontwikkeling en produktie, de afde-
ling P.O.P. De taak van deze afdeling was, zoals de naam ook 
al zegt, militaire artikelen eventueel via prototypes produktie-
rijp te maken. Zoals uit de hierna volgende hoofdstukken zal 
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blijken, had deze afdeling niet voldoende deskundigen om deze 
taak aan te kunnen. Het gevolg hiervan is dan ook geweest, 
dat op het terrein, waarop deze afdeling zich moest bewegen, 
de directeur materieel landmacht onvoldoende steun kreeg. 

Zoals in dit hoofdstuk is gebleken, is hel directoraat-generaal 
van Oorlog op verschillende punten ingeschakeld met betrekking 
tot de aanschaffingen. Het commerciële beleid en het fabrieks-
technische beleid vallen onder verantwoordelijkheid van de 
directeuren materieel; de financiële, economische en juridische 
aspecten beoordeelt de directeur-generaal van Oorlog. Ten einde 
dit te kunnen doen dient hij erop toe te zien, of de voorgenomen 
aanschaffingen vallen binnen het kader van de door de staven, 
c.q. de directeuren materieel op een eerder tijdstip ten behoeve 
van de begroting opgestelde ramingen. 

Over de accountantsdienst en de afdeling civielrecht en vor-
dcringen kunnen behalve de directeur-generaal ook de direc-
teuren materieel ten behoeve van de voorbereiding van de 
orders beschikken. 

De commissie meent, dat deze organisatie met zich brengt, 
dat een aankoop door een teveel aan controleschijven een 
veel te lange weg moet afleggen. Ook is zij van oordeel, dat, 
gezien de aard van het directoraat-generaal, de begrotings-
aspecten zoveel aandacht kregen, dat andere aspecten van het 
aankoopbeleid weleens op de achtergrond raakten. Wil immers 
een goed aankoopbeleid gevoerd worden, dan dienen o.m. ver-
bruikscijfers en een centrale voorraadadministratie aanwezig te 
zijn, aan de hand waarvan de beleidslijnen getrokken worden. 
In de periode 1950—1956 waren deze niet of onvoldoende 
aanwezig. 

Een bezwaar van deze taakverdeling tussen het directoraat-
generaal en de directoraten materieel is, naar het oordeel van de 
commissie, dat de directeuren materieel niet kunnen beschikken 
over een afgeronde organisatie om hun taak volledig naar bc-
horen te vervullen. Hun ontbrak het immers in het bijzonder 
aan bedrijfseconomische deskundigen. 

Ten aanzien van de organen, van belang voor het materiecl-
beleid buiten de militaire departementen, wijst de commissie 
erop, dat de laboratoria van R.V.O.-T.N.O. wel geregeld wer-
den en worden ingeschakeld door de aanschaffingsdiensten, 
maar dat zij een adviserende taak hebben. Hierbij is ook het 
voor de militaire aanschaffingsdiensten belangrijke technologi-
sche laboratorium, dat, van de Artillerie-Inrichtingen afkomstig, 
bij R.V.O.-T.N.O. is ondergebracht. Wanneer het directoraat 
had kunnen beschikken over dit laboratorium en andere labo-
ratoria en werkplaatsen van de Artillerie-Inrichtingen, hetgeen 
thans weer het geval is, maar vele jaren niet mogelijk was, dan 
had aan deze een taak kunnen worden opgedragen, welke zij 
zelfstandig hadden kunnen verrichten en waarvoor zij ook de 
verantwoordelijkheid op zich hadden kunnen nemen. Ten tijde 
dat het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen een N.V. was, 
kon dit niet. Een ander bezwaar van deze toestand was, dat 
het personeel van het directoraat materieel landmacht in die 
tijd ook geen gelegenheid had om in de praktijk technische 
kennis op te doen of de reeds verworven kennis bij te houden. 
Een theoretisch punt kon evenmin eens in de praktijk getoetst 
worden. Naar de mening van de commissie hebben de Minister 
en de Staatssecretaris bij hun beleid ten aanzien van de status 
van de Artillerie-Inrichtingen dit aspect te licht beoordeeld. 

In dit hoofdstuk heeft de commissie de verhouding tot de 
particuliere industrie alleen in institutioneel verband besproken, 
d.w.z. de verhouding van het bedrijfsleven als geheel tot de aan-
schaffende militaire diensten, via de adviesraad voor de mili-
taire produktie. 

Op de verhouding van de aanschaffende dienst tot parti-
culiere leveranciers zal de commissie in het tweede deel van 
haar verslag nader terugkomen. 

Ofschoon de werkzaamheden van de adviesraad voor de 
militaire produktie ongetwijfeld tot gevolg hebben gehad, dat 
een belangrijk stuk wederzijds wantrouwen zowel bij de aan-
schaffingsdiensten als bij het bedrijfsleven is weggenomen, zou 
de raad meer resultaten hebben geboekt, wanneer hem meer 
en vooral tijdiger om advies was gevraagd. Wellicht zou dan 
een vruchtbaarder contact zijn ontstaan. 

Met besluit van de Minister van Oorlog de organisatie van 
de aanschaffingsdiensten door een particulier efficiencybureau 
te laten onderzoeken, juicht de commissie toe. Zij vraagt zich 
wel af, of dit besluit niet in een eerder stadium genomen had 
moeten worden. Zij hoopt, dat aan de hand daarvan en mede 
gelet op het bovenstaande, maatregelen zullen worden getroffen 
om tot een betere organisatievorm te komen. Zij spreekt de 
verwachting uit, dat de Kamers kennis zullen kunnen nemen 
van het rapport van bedoeld bureau en van de resultaten van 
de maatregelen, welke zullen worden genomen. 

De commissie heeft reeds melding gemaakt van de bezwaren, 
welke haars inziens kleefden aan de taakverdeling tussen de 
bewindslieden aan het Ministerie van Oorlog. De beleidsbeslis-
singen werden veelvuldig genomen in de directievergaderingen 
A en B. Voor deze beslissingen is uiteraard de Minister in 
algemene zin verantwoordelijk, maar in hoeverre hier ook de 
Staatssecretaris een eigen specifieke politieke verantwoordeIijk-
heid draagt — behoudens de verantwoordelijkheid voor het niet 
ter beschikking stellen van zijn ambt — is ten aanzien van con-
crete punten niet vast te stellen. Ook in dit hoofdstuk blijkt dit 
weer. De Staatssecretaris was belast met de materieclzaken en 
was dus ook verantwoordelijk voor de organisatie van de aan-
schaffende diensten. Maar hierbij komen zovele personele 
aspecten naar voren, dat de commissie niet verder kan komen 
dan tot een algemene politieke verantwoordelijkheid van de 
Staatssecretaris. Het is haar niet mogelijk zijn specifieke ver-
antwoordelijkheid voor de feilen in het beleid bij de organisatie 
van de aanschaffende diensten scherp te omlijnen. 

III De helmen 

§ 1. De orJervooi bereiding 

In april 1951 adviseerde de chef van de generale staf van de 
Koninklijke Landmacht, dat overgegaan diende te worden van 
het Engelse type helm naar het Amerikaanse, omdat de uit-
rusting van de militairen volgens Amerikaans model zou ge-
schicden. 

Voordien hadden de militairen een uitrusting naar Engels 
model en dus ook een Engelse helm. In april 1951 waren er 
wel genoeg van deze helmen voor de troepen onder de wapenen 
en de mobilisabele lichtingen, maar voor nieuwe lichtingen na 
1953 moesten helmen worden aangeschaft. De Engelse helmen 
zouden, wanneer er Amerikaanse zouden komen, worden over-
gcdaan aan de Bescherming Burgerbevolking. 

Andere redenen, waarom de chef van de generale staf de 
Amerikaanse helm boven de Engelse verkoos, waren, dat de 
Amerikaanse vaster op het hoofd ligt en een betere bescherming 
van de hals biedt. 

Toen de Minister — op advies van de chef van de generale 
staf — had besloten Amerikaanse helmen aan te schaffen en 
de directeuren materieel hiervan in kennis had gesteld, kregen 
de betrokken diensten van de Koninklijke Landmacht en van de 
Koninklijke Luchtmacht de opdracht een berekening voor de 
bepaling van de behoeften aan helmen op te stellen. Deze dien-
sten kwamen in eerste instantie tot een behocftebepaling van 
247 660 voor de Koninklijke Landmacht en van 26 500 voor 
de Koninklijke Luchtmacht, te zamen 274 160 stuks. Deze be-
hocflebcpaling gold voor de eerstkomende jaren. Later bleek, 
dat de totale behoefte ongeveer 400 000 stuks was. 

Inmiddels had de directeur materieel landmacht aan enkelen 
van zijn hoofdambtenaren van de technische staf, die vóór 
de oorlog bij de produktie van de Nederlandse helmen waren 
betrokken, de opdracht gegeven de fabriekstechnische eisen 
op te stellen. De chef van de generale staf had als eis 
opgegeven, dat de helmen moesten worden vervaardigd over-
eenkomstig de Amerikaanse specificaties. Deze Amerikaanse 
technische voorschriften konden worden verkregen via de 
Military Assistance Advisory Group, waaraan deze dan ook 
gevraagd werden. Toen de M.A.A.G. deze niet op korte ter-
mijn verstrekte en men met de voorbereidingen op het direc-
toraat daarop niet kon wachten, is getracht langs andere wegen 
deze technische voorschriften te verkrijgen. Zo werd aan de 
I 5450 1 (4) 
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Nederlandse militaire attaché te Washington verzocht om toe-
zending van deze voorschriften. Door contacten met autoriteiten 
van het Belgische leger in de Benelux Bewapeningscommissie 
kreeg men op het directoraat de Belgische technische voorsehrif-
ten, welke waren afgeleid van de Amerikaanse en waarin ook 
verwerkt waren de Belgische ervaringen van vóór 1940 met de 
produktie van helmen. De langs deze laatste weg verkregen 
voorschriften zijn gebruikt bij de opstelling van de eerste Neder-
landsc technische voorschriften. Later kwamen ook — hoewel 
niet volledig — de aangevraagde Amerikaanse voorschriften. 
Met deze werkzaamheden was men in april 1952, toen men ook 
tic eerste behoeften aan helmen voor de Nederlandse strijd-
krachtcn kende, zover gereed, dat begonnen kon worden met het 
vragen van offertes. 

De resultaten van de technische voorbereidingen waren, 
dat het directoraat materieel landmacht, welke de helmen 
ook voor de luchtmacht zou inkopen, voor het doen van 
offertes kon beschikken over het voorschrift „De troepen-
helm", buitenhelm, alsmede de hierbij behorende fotokopieën 
van een aantal Amerikaanse tekeningen en het voorschrift 
„De troepenhelm'", binnenhelm, met vier daarbij behorende 
tekeningen, eveneens fotokopieën van Amerikaanse tekeningen. 
De technische voorschriften waren nog niet volledig, maar men 
oordeelde deze voldoende om dienst te doen bij het uitnodigen 
tot prijsopgave. 

§ 2. De uitnodigingen tot prijsopgaaf. 

In september 1951 was op instigatie van de Staatssecretaris 
van Oorlog een tentoonstelling van legermateriaal gehouden, 
waarop de bezoekers de mogelijkheid hadden zich te laten in-
schrijven als potentiële leveranciers van de uitgestalde arti-
kelen. Op deze wijze had men de namen gekregen van 48 
ondernemers, die voor een aanvraag tot het doen van een of-
ferte voor een helmenorder in aanmerking wensten te komen. 
Het hoofd van de sectie aankoop intendance goederen van 
de afdeling commerciële zaken van het directoraat materieel 
landmacht, aan wie deze werkzaamheden waren opgedragen, 
heeft begin 1952 met deze 48 potentiële leveranciers een be-
spreking gehouden, waarbij hij wees op de risico's met bc-
trekking tot een dergelijke order. 

Met deze risico's waren verschillende hoofdambtenaren van 
bet directoraat goed bekend, omdat zij betrokken waren ge-
weest bij het maken van een prototype van de vooroorlogse 
Nederlandse helm. Men had indertijd bij de Artilleiïc-Inrich-
tingen twee jaar nodig gehad om te experimenteren alvorens de 
ontwikkeling van het prototype zodanig was, dat tot fabrikage 
kon worden besloten. De N.V. Verenigde Blikfabrieken heeft 
met dit prototype als basis de vooroorlogse Nederlandse helm 
gefabriceerd. 

Naar aanleiding van bovengenoemde bespreking trok zich 
een twintigtal ondernemers terug. Op 24 april 1952 zond het 
directoraat een uitnodiging tot prijsopgaaf aan 28 gegadigden. 
Tijdens de looptijd van deze uitnodiging meldden zich nog 
5 nieuwe inschrijvers. De sluitingsdatum was aanvankelijk in 
begin juni en werd later op 29 juni 1952 gesteld; 23 offertes 
kwamen bij het directoraat binnen. 

De inschrijving was gehouden voor de levering van 274 160 
buitenhelmen en een zelfde aantal binnenhelmen, beide naar 
Amerikaans model en overeenkomstig de bij de offertcaan-
vraag gestuurde technische voorschriften. Er kon worden inge-
schreven voor de levering van beide soorten helmen of alleen 
voor de buitenhelmen of alleen voor de binnenhelmen. 

Hiermede was deze fase. voor wat de buitenhelmen betreft, 
afgedaan, maar niet die voor de binnenhelmen. Tijdens interne 
besprekingen met het hoofd van de afdeling commerciële 
/aken van het directoraat over de ingediende offertes met be-
trekking tot de binnenhelm werd erop gewezen, dat de onder-
neming, waarvan de goedkoopste aanbieding binnen was ge-
komen, niet voldoende vertrouwen wekte met betrekking tot 
de uitvoering van deze grote order. Dit heeft ertoe geleid, dat 
contact werd opgenomen met de op dit gebied deskundige 
personen van een instituut voor toegepast natuurwetenschap-

pelijk onderzoek te Delft en met de Nederlandse Vereniging 
van Fabrikanten van Kunstharsprodiiclcn. Dezen bevestigden, 
dat de laagste inschrijver inderdaad niet in staat was een 
zo belangrijke order goed uit te voeren. Door hen zijn toen 
een aantal bedrijven genoemd, waaraan gevraagd zou kun-
nen worden een offerte te doen. Aangezien de laagste in-
schrijver de order niet werd gegund, moest de offerteaan-
vraag voor de binnenhelm worden herhaald. Op 5 augustus 
1952 is daarop aan een achttal fabrieken en handelsonderne-
mingen gevraagd vóór 21 augustus 1952 schriftelijk een offerte 
te maken voor de levering van Amerikaanse binnenhelmen over-
eenkomstig de van de zijde van het directoraat vastgestelde 
technische voorschriften. Behalve aan de door de deskundigen 
genoemde fabrieken en ondernemingen werd deze aanvraag 
ook verzonden aan de N.V. de Verenigde Blikfabrieken te 
Amsterdam, die op de uitnodiging tot prijsopgaaf van 24 april 
1952 niet voor de binnenhelm had ingeschreven. Ook was deze 
N.V. niet genoemd door het Centraal Instituut voor Industrie-
ontwikkeling, waaraan in een eerder stadium reeds de vraag 
was voorgelegd, welke bedrijven de gevraagde binnenhelmen 
zouden kunnen fabriceren. De Verblifa had echter zelf ge-
vraagd een uitnodiging tot het doen van een offerte te krijgen. 

S 3. De gunning 

a. Buitenhelmen 
Tijdens de ordervoorberciding was aan de mogelijke leve-

ranciers medegedeeld, dat zij, wanneer zij de helmen in eigen 
bedrijf vervaardigden, moesten kunnen beschikken over de in-
duslriële uitrusting en de noodzakelijke machinerieën en per-
sen voor de fabricage van de helmen. Voordat een opdracht 
gegund kon worden, zou de opdrachtgever een bezoek aan de 
desbetreffende fabriek kunnen brengen om zich te overtuigen 
van de geschiktheid der aanwezige installaties. 

De directeur materieel landmacht kende de fabriek te Does-
burg, een nieuwe fabriek van de N.V. Verenigde Blikfabrieken, 
Verblifa. Dit concern had voor veruit de laagtstc prijs voor de 
buitenhelmen ingeschreven en van de zijde van het directoraat 
was men van oordeel, dat ook aan de hierboven genoemde en 
andere voorwaarden voldaan was om in redelijk vertrouwen 
aan Verblifa de opdracht te gunnen. De leiding van het direc-
toraat materieel had besloten, dat zij deze order niet in het 
buitenland zou plaatsen, omdat er dan buitenlandse valuta mee 
gemoeid zouden zijn en omdat het hier een groot project was, 
dat voor de werkgelegenheid van belang was. Op grond van de 
vooroorlogse ervaringen met Verblifa nam zij aan, dat dit be-
drijf ook nu een goede helm zou kunnen produceren. 

Van de zijde van Verblifa was men erop gebrand de op-
dracht te krijgen op grond van verschillende overwegingen. Het 
concern had een nieuwe fabriek in Doesburg gebouwd, waar-
voor het opdrachten zocht. Ook vóór de oorlog had Verblifa 
helmen — Nederlandse en Roemeense — gemaakt. Bovendien 
meende men aan die zijde, dat er behoorlijke kansen waren 
om ook voor andere landen helmen te fabriceren. 

De directeur materieel landmacht had ten slotte advies bij 
een deskundige, die door de Adviesraad voor de Militaire Pro-
duktie was aangewezen, ingewonnen. Dit advies luidde, dat 
Verblifa de order zou kunnen uitvoeren. 

Op 19 juli 1952 werd aan Verblifa mondeling medegedeeld, 
dat aan haar de opdracht zou worden verstrekt. Dit werd be-
vestigd op 19 augustus 1952. 

Op 15 oktober 1952 verleende de Minister van Oorlog aan 
de directeur materieel landmacht de machtiging tot het af-
sluiten van een overeenkomst met Verblifa tot levering van 
274 160 Amerikaanse buitenhelmen tot een totaalbedrag van 
f2 294 719,20. Op I december 1952 werd het contract ge-
tekend. 

h. Binnenhelmen 
Ook voor de binnenhelm had de N.V. Verblifa met veruit de 

laagste prijs ingeschreven. Zij beschikte toen evenwel niet over 
de volledige industriële uitrusting voor de fabricage van de bin-
nenhelmen. Ten tijde van deze offerteaanvraag was een van 
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de directeuren van dit concern in Amerika om zich op de 
hoogte te stellen van de fabricage van de buitcnhclm. Hij was 
toen ook in de gelegenheid een fabriek te bezichtigen, welke 
binnenhelmen fabriceerde, en kon daarvan de prijscalculatie 
voor dit nieuwe produkt krijgen. Op grond van de uit Amerika 
telegrafisch verkregen gegevens heeft Vcrblifa haar offerte 
gemaakt. 

De directeur materieel landmacht achtte het een voordeel, 
tiat de order van de buiten- en de binnenhelmen in één hand 
kwam. Voorts meende hij, dat de persen, welke Verblifa 
had, geschikt waren om daarop binnenhelmen te maken. 
Bovendien waren er nog nooit „laminate" binnenhelmen in 
Nederland gemaakt, zodat dus andere fabrikanten te dezen ook 
geen ervaring hadden. Wel hadden zij meer ervaring met het 
verwerken van dit soort materiaal dan de Blikfabricken. De 
Verblifa zou een deskundige voor de verwerking van kunst-
harsproduktcn aannemen en zij zou de theoretische kennis 
voor het maken van de binnenhelmen in Amerika gaan ver-
werven, als de order zou worden gegund. 

Op dezelfde datum — 1 december 1952 — als waarop het 
contract voor de buitenhelmen werd getekend, werd ook het 
contract met Vcrblifa gesloten tot levering van 274 160 
Amerikaanse binnenhelmen voor een totaalbedrag van 
f2 174 088,80. 

§ 4. De eerste overeenkomsten tot levering van buiten-
en binnenhelmen 

a. Buitenhelmen 
In totaal zijn er tussen het directoraat materieel landmacht 

en Verblifa vier overeenkomsten tot het leveren van buitcn-
helmen gesloten. Op deze overeenkomsten zijn wat de beide 
eerste betreft nog een aantal aanvullingscontracten gemaakt. 

Het eerste contract van 1 december 1952 houdt o.m. de vol-
gende hoofdpunten in, welke voor de verdere gang van zaken 
van belang zijn. De prijs per buitcnhelm zal f 8,37 bedragen; 
de gehele partij moet geleverd zijn 15 maanden na datum van 
de ondertekening van de overeenkomst, dus op 1 maart 1954; 
20 stuks monsters buitenhelmen moeten ter keuring zijn aan-
geboden op 1 mei 1953. De technische eisen houden onder 
meer in, dat de buitenhelm moet vervaardigd zijn uit niet-
magnetisch mangaanstalen platen van een door het directoraat 
aangegeven samenstelling; de platen mangaanstaal, waaruit de 
buitenhelmen zullen worden geperst, moesten aan een voorge-
schreven analyse voldoen. De plaatdikte was bepaald op 1,10 
mm met een tolerantie van ± 6 pet. De afnamekeuring van 
de buitenhelm moest geschieden onder meer volgens de vol-
gende bepalingen. Er waren keuringseisen opgesteld inzake het 
uiterlijk, benevens een controle op het gewicht. Het maximum-
gewicht was gesteld op 1137 gram; een minimumgewicht was 
niet voorgeschreven. Voorts was er controle op de onderlinge 
verwisselbaarheid; wanneer de binnenhclm in de buitenhelm 
is geplaatst, mag deze niet door zijn eigen gewicht uit de bui-
tenhelm kunnen vallen. Verdere voorschriften om de helm te 
keuren waren: de schietproef en de valproef. 

De commissie wijst er in dit verband op, dat de weerstand, 
welke een helm moet bieden, in de eerste plaats nodig is ter 
bescherming tegen scherfgevaar. Wanneer met normale vuur-
wapens op een helm wordt geschoten, dan houdt deze het schot 
veelal niet. Zou men een helm construeren, welke een normaal 
geweerschot wel zou houden, dan zou deze van een dusdanig 
zware constructie moeten zijn, dat de militair een dergelijke 
helm nauwelijks kan dragen. 

Bij de schietproef wordt op de helm met een speciaal soort 
geweer een kogel van een bepaald kaliber en samenstelling afge-
schoten, waarbij ook de eindsnelheid van de kogel is bepaald. 
In de buitenhelm, welke aan de gestelde eisen voldoet, mag dan 
een deuk van een bepaalde diepte komen; de kogel mag er niet 
doorheen dringen. 

De valproef betekent, dat de bol van de helm de stoot moet 
kunnen weerstaan van een valgewicht, een ijzeren bol, van een 
bepaalde diameter, welke van een aangegeven hoogte op de bol 
van de helm moet vallen. De diepte van de indeuking mag een 

bepaald aantal mm niet overschrijden. Deze valproef is in tegen-
stelling met de andere keuringseisen niet in de Amerikaanse 
voorschriften vermeld. 

h. Binnenhelmen 
Het eerste contract van 1 december 1952 met betrekking 

tot de binnenhclm houdt o.m. in, dat de prijs per binnenhclm 
f7,93 zal bedragen; de gehele partij moest op 1 maart 1954 
afgeleverd zijn; 20 stuks monsters binnenhelmen moesten 
op I mei 1953 ter keuring zijn aangeboden. De technische 
eisen hielden o.m. in, dat de binnenhclm moest zijn vervaardigd 
van wat de Amerikanen noemen „laminate", dat is een ver-
binding van enige lagen van een bepaald soort textiel door-
drenkt met hars. Het verzadigingspunt met hars is aangegeven 
en de met hars doordrenkte textiel wordt in een matrijs ver-
warmd en onder druk verhard. De afnamekeuring van een 
binncnhelm geschiedt o.m. volgens de volgende bepalingen: er 
zijn keuringseisen naar uiterlijk: geen plooien, geen blazen, 
geen harsvlckken enz.; op de vochtigheidsgraad van het te ver-
werken materiaal wordt gelet. Voorts wordt de helm gekeurd 
door de schietproef, waarvoor de binncnhelm in de buitenhelm 
wordt geplaatst en de indeuking wordt gemeten: door de val-
proef en ten slotte door de buigprocf met een voorgeschreven 
apparaat, waaruit moet blijken hoe groot de buigzaamheid van 
de helm is zonder te breken of te scheuren. Deze proef werd 
veelvuldig niet de hand gedaan. Dit was in strijd met de voor-
schriflcn, omdat bedoeld apparaat moest worden gebruikt. 

Voorts zijn in deze contracten zowel ten aanzien van de 
binnenhclm als van de buitenhelm bepalingen opgenomen be-
treffende de uitbesteding van bepaalde onderdelen, de betaling, 
de annulering, de beëindiging van de overeenkomst, alsmede 
een boetebeding, krachtens hetwelk bij overschrijding van de 
leveringstermijnen zonder aanmaning of ingebrekestelling een 
boete kan worden opgelegd door de opdrachtgever. 

S 5. De aanloopperiode van I december 1952 
tot midden 1953 

Zoals in de paragraaf betreffende de organisatie van het 
directoraat materieel landmacht reeds is opgemerkt, werd tegen 
het einde van 1952 de afdeling planning, ontwikkeling en 
produktie ingesteld, de afdeling P.O.P., bestaande uit twee 
secties, te weten: één sectie planning en één sectie ontwikkeling 
en produktie. Deze afdeling stond gedurende enkele maanden 
onder leiding van een kolonel van de technische dienst — een 
werktuigkundig ingenieur — en, nadat deze was overleden, 
onder leiding van een burgerhoofdambtenaar, dezelfde, die van 
het begin af door de directeur materieel landmacht met de be-
hartiging van de technische zijde van de helmenaankoop was 
belast. 

Het is deze burgerhoofdambtenaar, hoofd van de afdeling 
P.O.P., geweest, die van de aanvang af tot juni 1956 de directe 
verantwoordelijkheid voor deze aangelegenheid heeft gedragen. 

Het is aan de afdeling P.O.P. nooit gelukt om geschikt pcr-
soneel in voldoende aantal te krijgen, wat tot gevolg heeft 
gehad, dat er heel veel werk gedaan moest worden met weinig 
mensen. De tweede man bij deze afdeling was een luitenant-
kolonel van de technische dienst. 

De afdeling behandelde de technische aangelegenheden van 
de contracten. Ook was aan haar de behandeling van dit pro-
ject in de aanloopperiode opgedragen. 

Het hoofd van de afdeling P.O.P. was wel op de hoogte van 
de moeilijkheden bij een helmenproduktie, maar niet van de 
verwerking van het anti-magnetisch mangaanstaal. Deze heeft 
daarom de directeur geadviseerd de helmen te maken uit het-
zelfde soort staal, het chroomsiliciumstaal, waarvan vóór de 
oorlog de Nederlandse helmen waren gefabriceerd. De chef 
van de generale staf wees dit voorstel van de hand, omdat hij 
de helmen gemaakt wenste te zien van mangaanstaal. 

Aanvankelijk meende men bij de generale staf en bij het 
directoraat, dat de Amerikanen dit soort staal gebruikten, 
omdat het antimagnetisch is. Achteraf is gebleken, dat de Ame-
rikanen dit materiaal niet genomen hebben om zijn antimagne-
tische eigenschappen, maar omdat dit materiaal zodanig is, dat 
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het zeer snel — in één trek — verwerkt kan worden en, bij 
gering gewicht, de nodige hardheid en taaiheid bezit, geschikt 
voor een diepe helm als de Amerikaanse. 

De mangaanstalen plaat werd verder ook voor gewone, com-
commerciöle doeleinden weinig gebruikt. 

Ook aan de zijde van Verblifa was men niet bekend met 
eigenschappen van dit mangaanstaal. Men had daaromtrent 
slechts zeer summiere gegevens uit Amerika. Voor de fabricage 
van de buitenhelm zijn de technische gegevens daar niet ge-
kocht. Gezien de onbekendheid met het produkt, heeft men 
van de zijde van Verblifa in deze aanloopperiode voorgesteld 
eerst een prototype te maken, zoals men dit vóór de oorlog 
voor de Nederlandse helm ook had gedaan bij de Artillerie-
Inrichtingen. Daarna zou Verblifa dan de produktic op zich 
nemen. Dit wees de directeur materieel af, gezien de spoed, 
waarop de generale staf aandrong. Zowel Verblifa als dc,direc-
teur materieel landmacht dachten voorts het project wel aan 
te kunnen. 

Verblifa had haar prijs voor de buitenhelmen opgegeven met 
Frans en Belgisch materiaal. Dit had zij gedaan, omdat de 
prijsverschillen van de verschillende materialen nogal groot 
waren. Wanneer de helm zou zijn gemaakt van Belgisch staal, 
dan zou deze ongeveer ccn gulden duurder zijn geworden dan 
die van Frans staal. Hetzelfde prijsverschil treedt op bij hei-
men van Amerikaans staal. 

De 20 monsters van de buitcnhelmen heeft Verblifa aanvan-
kelijk getracht te vervaardigen uit Frans staal. Dit is een mis-
lukking geworden. Daarop werden platen mangaanstaal van 
andere herkomst, o.m. Duitse, beproefd. 

In mei 1953 werden 20 monsters buitcnhelmen, vervaardigd 
uit het staal van Duitse herkomst, aan de hand van het eerste 
technische voorschrift „de Troepcnhclm" (binnenhelm) door 
de kcuringsambtcnaren van de afdeling intendancegoederen van 
het directoraat materieel landmacht afgekeurd. De belangrijkste 
reden van de afkeuring was gelegen in het feit, dat de vorm-
geving en de afmetingen van de buitenhelmen niet aan de eisen 
voldeden. 

Ook de 20 monsters binnenhclmen werden afgekeurd en 
wel omdat het gewicht — toen bepaald op 280 gram met een 
tolerantie van ± 14 gram — niet juist was, omdat de afmc-
tingen en de vormgeving niet juist waren en omdat de binnen-
hclmen niet in de buitenhclmen pasten. 

In beide gevallen voldeden de helmen wel aan de bij de 
schiet- en valprocven gestelde eisen. 

Na verschillende besprekingen tussen ambtenaren van de 
afdeling P.O.P. en de leiding van de Verblifa-fabriek te Does-
burg besliste het hoofd van de afdeling P.O.P., dat ondanks 
de afkeuringen zou worden begonnen met de produktie van 
20 000 helmen van mangaanstaal van Duitse herkomst. Het 
hoofd van de afdeling P.O.P. bepaalde voorts, dat deze 20 000 
helmen niet te streng op hun uiterlijk zouden worden gekeurd. 
Daarop is met de produktie van deze helmen begonnen. 

In augustus en september 1953 werden telkens partijen 
buitenhelmen aangeboden, welke door de keuringsdienst van 
de afdeling intendance goederen van het directoraat werden 
afgekeurd, maar door de afdeling P.O.P. voor ongeveer 90 
pet. werden goedgekeurd. De laatste afkeuring van de zijde 
van de afdeling intendancegoederen vond plaats op 10 decem-
ber 1953. 

Dit verschil van inzicht in de wijze van keuren gaf uiteraard 
moeilijkheden en het overleg tussen de hoofden van de afdeling 
intendancegoederen en de afdeling P.O.P. leidde ertoe, dat toen 
werd afgesproken, dat de afdeling intendancegoederen wel de 
keurmeesters zou leveren en het overige personeel, maar dat 
de afdeling P.O.P. de leiding over dit personeel op zich zou 
nemen en daaraan instructies zou geven, totdat de mensen in 
de fabriek zouden zijn ingewerkt. Deze afspraak zou gelden 
tot het ogenblik, dat de keuring een routinekeuring zou zijn 
geworden, waarna het personeel van de keuringsdienst weer 
bij de afdeling intendance zou worden teruggeplaatst. Deze 
afspraak is niet aan de directie voorgelegd. 

De keuring — het moge hier reeds gesteld worden — is 
evenwel nooit ccn routinezaak geworden en derhalve ook nooit 
bij de afdeling intendance teruggekomen. Deze afdeling heeft 

wel, nadat de helmen in de intendancedepots waren aangeko-
men, deze nog eens laten controleren, waardoor er toen nog 
een paar duizend van de gehele partij zijn uitgeschift. 

De bedrijfsleider van de Verblifa-fabriek te Doesburg, waar 
de helmenproduktie zou plaatsvinden, is begin 1953 naar 
Amerika vertrokken, te zamen met een deskundige op het 
gebied van kunstharsen. De aandacht was tijdens deze reis 
speciaal gericht op de fabricage van de binnenhelm. De nodige 
industriële gegevens voor de fabricage van de binnenhelm zijn 
toen door Verblifa gekocht, alsmede de nodige materialen. 

De produktie van de binnenhelmen kon aanvankelijk in het 
geheel niet op gang komen en aangezien men van de zijde van 
de generale staf deze voor herhalingsoefeningen in Duitsland 
dringend nodig had, zijn in augustus 1953 10 000 binnen-
helmen bij een fabriek in Duitsland besteld. De prijs per 
helm was f 12,89, waarin de invoerrechten verrekend waren; 
de prijs zonder invoerrechten was f 10,83. De fabricage van de 
binnenhelmen bij Verblifa was toen stilgelegd. 

Van de zijde van de afdeling P.O.P. heeft men toen diep-
gaand onderzocht bij welk deel van de fabricage de fouten 
zouden kunnen liggen. Reeds was gebleken, dat de moeilijk-
heden, dat de binnenhelmen en de buitenhelmen niet in elkaar 
pasten, gelegen waren in het feit, dat de maat van de matrijzen 
niet geheel juist was. Dit euvel is toen verholpen. Andere ern-
stige fouten bleken moeilijker te verhelpen te zijn. De boven-
bcdoeldc hoofdofficier van de afdeling P.O.P. heeft na lang-
durig onderzoek kunnen vaststellen, dat de ernstige fouten 
voortkwamen uit het gebruik van onjuiste grondstoffen. De 
samenstelling van het Europese katoen was anders dan dat van 
het Amerikaanse; ook de samenstelling van het hars moest ge-
wijzigd worden voordat een beter produkt kon worden vervaar-
digd. De bedrijfsleider van de fabriek te Doesburg had de be-
treffende gegevens in Amerika gekocht, maar deze materie 
overgelaten aan zijn deskundige voor kunstharsprodukten, die 
Verblifa speciaal had aangetrokken. Uit deze gegevens, welke 
dus wel aanwezig waren, maar niet waren gebruikt, bleek toen, 
dat de hoofdofficier van de afdeling P.O.P. in de goede richting 
had gezocht. Hierna werd contact opgenomen met de grondstof-
fcnleveranciers, die met de juiste formule een goede — zij het 
niet gelijkmatig goede — grondstof konden leveren voor de bin-
nenhclm. Na enige maanden van studie en onderzoek kon de 
produktie van de binnenhelmen toen op gang worden gebracht 
en konden 20 000 helmen per maand geproduceerd worden. 

§ 6. De verdere produktie van de binnenhelmen 
Behalve de moeilijkheden met de matrijzen en met de grond-

stoffen voor de produktie van de binnenhelmen, waren er ook 
vele moeilijkheden met de pers, welke gebruikt kon worden 
voor de fabricage van de binnenhelm, maar welke niet van het 
normale type was, waarmee men dergelijke artikelen fabriceert. 
Na vier, vijf maanden experimenteren was men zover, dat de 
pers kon worden gebruikt; deze was van het begin af aan 
volautomatisch gemaakt, maar ten gevolge van veel kinder-
ziektcn, draaide hij voor het grootste deel van de tijd half-
automatisch en werd dan eigenlijk door middel van knoppen 
met de hand bediend. 

In november 1953 konden er 20 000 per maand worden 
geproduceerd. De uitval was hoog, het percentage, dat afge-
kcurd moest worden, bedroeg ongeveer 30, te'rwijl men in 
Amerika ongeveer 5 pet. uitval had. 

Het gevolg van deze wijze van werken was, dat er een grote 
wissel werd getrokken op de bekwaamheid en het inzicht van 
de keurmeesters. Iedere binnenhelm moest apart worden be-
keken of hij geen plekken of blaasjes had en of de buigzaam-
heid voldoende was. Kwamen er scheuren, dan konden deze 
niet verholpen worden; de andere fouten konden hersteld wor-
dcn. De taak van de keurmeesters werd nog verzwaard door het 
feit, dat de fabriekskeuring van Verblifa te Doesburg bepaald 
onvoldoende was. 

Door het grote uitvalpercentage bleef Verblifa met grote 
partijen afgekeurde binnenhelmen zitten. Op verzoek van de 
directie om de voorraad afgekeurde binnenhelmen nogmaals 
op bruikbaarheid te toetsen heeft het hoofd van de afdeling 



21 

P.O.P. op 12 november 1954 beslist, dat deze na mogelijke 
reparatie aan een herkeuring zou worden onderworpen. 

Dit is ook geschied en enige duizenden binnenhclmcn, met 
harsarme plekken, met kleine blazen in de bol, in het algemeen 
met niet hinderlijke schoonheidsgebreken, werden toen als 
tweede keus aanvaard, maar tegen de volle prijs betaald. 

Nadat de produktie goed op gang was gekomen in de loop 
van 1954, werd het uitvalpercentage veel lager. De binncnhelm 
heeft nadien geen moeilijkheden meer opgeleverd en van de 
gebruikers zijn hierover geen klachten vernomen, behoudens 
een kleine moeilijkheid bij de Koninklijke marine, waarover in 
paragraaf 16 van dit hoofdstuk wordt gesproken. 

§ 7. Commerciële aspecten ten aanzien van de binnenheimen. 
In het contract van 1 december 1952 was de prijs van de 

binncnhelm bepaald op f 7,93. In de aanlooptijd bleek, dat 
de wijze van bevestiging van het binnenwerk in de binnenhelm 
niet voldeed. Dit binnenwerk werd door een toeleveringsbe-
drijf geleverd. Dit eiste voor zijn produkten een hogere prijs, 
dan door Verblifa was ingecalculeerd. Voorts moest een be-
paald soort schroeven, een ander dan aanvankelijk was ge-
dacht, worden aangebracht, waarvan de prijs ook hoger was 
dan die van het soort schroeven, dat daar vroeger voor werd 
gebruikt. Op die gronden vroeg Verblifa een aanvullings-
contract, waarin zou worden bepaald, dat in plaats van f 7,93 
de prijs per helm f 8,33 zou worden. In het technisch voor-
schrift stond over dit binnenwerk en deze schroeven niet de 
juiste uitvoering aangegeven. Het hoofd van de afdeling P.O.P. 
besliste, dat Verblifa de wijzigingen moest aanbrengen. 

Zoals uit vorenstaande paragrafen is gebleken, kon Ver-
blifa zich niet aan de levertijden houden. Op grond van de te 
late leveringen van de gehele partij moest Verblifa dus ,een 
boete betalen, nl. van f 83 443,62. Gezien de moeilijkheden 
bij de vervaardiging van de grondstof der binnenheimen, stelde 
Verblifa een wijziging in het eerste contract voor, waardoor zij 
andere levertijden dan welke daarin genoemd waren vroeg. 
Op 30 juni 1954 vroeg de directeur materieel landmacht 
aan de Minister van Oorlog de bovengenoemde wijzigingen 
in de prijs en die van de levertijd goed te keuren en een 
aanvullingscontract hiervoor te mogen afsluiten. De Minister 
gaf na een accountantsonderzoek hiervoor toestemming en op 
9 augustus 1954 werd het eerste aanvullingscontract gesloten. 

De loonsverhoging leidde ondanks de verlaging van de om-
zetbelasting ook nog tot een meerprijs, zodat de prijs van de 
helm, besteld krachtens het eerste contract, f 8,459 werd. 

Op 29 november 1955 zond de directeur materieel land-
macht een nieuwe nota aan de Minister van Oorlog, waarin 
hij deze verzocht een tweede aanvullingsovereenkomst met 
Verblifa te mogen sluiten, ten einde de afleveringstermijn nog-
maals twee maanden te verlengen. De reden hiervoor was, 
dat tijdens de produktie van de binnenheimen het model van 
de nieten, waarmede het binnenwerk wordt bevestigd, van de 
zijde van het directoraat was gewijzigd. De aflevering van de 
goederen zou moeten plaatsvinden vóór of op 1 maart 1955. 
Ook hiervoor werd op 29 december 1955 een machtiging ver-
leend, waarna het contract, houdende de voorgestelde wijziging 
in de levertijden, op 1 januari 1956 werd gesloten. 

§ 8. De tweede en volgende contracten voor de aankoop van 
binnenheimen. 

Op 29 juni 1954 richtte de plaatsvervangend directeur mate-
rieel landmacht zich tot de Minister met het verzoek hem te 
machtigen tot het afsluiten van een tweede contract met Ver-
blifa betreffende de levering van 120 810 Amerikaanse bin-
nenhelmen. De machtiging tot aanschaffing van deze partij was 
verleend op 19 februari 1954 voor 117 510 stuks en op 11 
juni 1954 voor 3300 stuks. 

Op 28 juli d.a.v. verleende de directeur-generaal namens de 
Minister de machtiging. Geen inschrijving werd gehouden op 
grond van de overweging, dat de uit het contract voortvloeiende 
order werd beschouwd als een vervolgorder op de order 
krachtens de eerste overeenkomst. 

Op 3 december 1953 had Verblifa aan het directoraat mede-
gedeeld, dat zij deze vervolgorder gaarne zou uitvoeren, maar 
dat de prijs voor de binnenheimen moest worden verhoogd 
tot f 10,88. 

Als redenen werden opgegeven, dat: 
het katoen en de hars in Europa belangrijk duurder waren 

dan in Amerika, terwijl de vorige aanbieding op Amerikaanse 
prijzen was gebaseerd; 

het uitvalpercentage belangrijk hoger was dan waarop oor-
spronkelijk was gerekend; 

de perstijden langer bleken te zijn dan was aangenomen. 
De calculatie van de prijs, welke Verblifa had voorgelegd, 

werd door de accountantsdienst van het Departement van 
Oorlog gecontroleerd. Of de door Verblifa gebruikte argumen-
tcn tot prijsverhoging nog verder zijn onderzocht dan alleen 
aan de hand van de cijfers, is niet zeker, maar het directoraat 
materieel achtte een prijs van f 10,80 niet onredelijk, gezien 
andere hem bekende prijsaanbiedingen voor dit produkt. 

Op 11 augustus 1954 werd deze tweede overeenkomst ge-
tekend. Met de levering van de eerste partij van deze 120 810 
binnenheimen moest worden begonnen uiterlijk op 1 februari 
1955. Dit zou zijn een maand na de levering van de laatste 
partij krachtens de eerste overeenkomst. Per maand moesten 
vervolgens minstens 15 000 stuks worden geleverd. Toen 
krachtens de tweede aanvullingsovereenkomst op het eerste 
contract de laatste partij daarvan moest zijn geleverd op 1 
maart 1955, diende ook de tweede overeenkomst gewijzigd te 
worden. De levertijd van het tweede contract was immers 
zo bepaald, dat deze aansloot op de bij de eerste binnenhelm-
contract vastgestelde levertijden. De machtiging tot het af-
sluiten van dit aanvullingscontract verleende de Minister op 
29 december 1955, waarna op 11 januari 1956 dit eerste aan-
vullingscontract op de tweede overeenkomst werd getekend. 
De prijs, waarvoor de order werd gegund, was f 10,80 per 
binnenhelm. Op grond van de aanvullingscontracten werd er 
achteraf genoegen mee genomen, dat de eerste partij op 1 april 
1955 was geleverd. Van inmiddels ingehouden boeten ad 
f 50 453,28 werd na het tot stand komen van dit aanvullings-
contract f47 450,51 terugbetaald. Het saldo van de ingehouden 
boeten bedroeg aldus f 3002,77. De prijs per binnenhelm per 
stuk werd hierdoor f 10,661. 

Ten slotte werden nog drie overeenkomsten voor de levering 
van binnenheimen gesloten. Twee op 3 december 1955, nl. 
een voor 19 000 binnenheimen en een voor 2000 binncnhel-
men a f 10,821 per stuk. De vijfde overeenkomst werd op 26 
januari 1956 gesloten voor 6200 binnenheimen, eveneens a 
f 10,821 per stuk. 

In totaal zijn 422 170 binnenheimen aangekocht voor een 
bedrag van f 3 901 326,42; dit komt op gemiddeld f 9,24 
per helm. 

Resumerend waren de aantallen en prijzen als volgt: 
274 160 stuks a f 8,459 = f 2 319 027,90 
120 810 stuks a f 10,661 = f 1 287 972,89 
19 000 ) 
2 000 stuks a f 10,821 = f 294 325,63. 
6 200 ) 

§ 9. Proeven ter voorbereiding van de produktie 
van de buitenhelmen 

Hoewel de normale produktie van de buitenhelmen op 
1 mei 1953 had moeten aanvangen, begon de aanlooptijd eerst 
omstreeks augustus 1953, waartoe de contractuele ontwikke-
lingsperiode telkenmale werd verlengd. In die tijd werden 
proefhelmen gemaakt van materiaal, afkomstig uit verschillende 
landen, zoals uit Frankrijk, Engeland en Duitsland. 

Ook werden proeven genomen met mangaanstaal van Ame-
rikaansc oorsprong. Zelfs hiervan waren de resultaten niet 
gunstig. Dit en het feit, dat Verblifa te Doesburg afwisselend 
goede en slechte resultaten verkreeg, wijzen erop, dat dit 
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bedrijf •— technisch-industricel gezien — toen nog niet tot een 
doorlopende produktie in staat was. 

De afdeling P.O.P. van het directoraat materieel landmacht 
had de taak erop toe te zien, dat het produkt, dat in serie zou 
worden gemaakt, ook aan alle eisen zou voldoen. Ook met het 
materiaal had deze afdeling bemoeienis, omdat zij ervoor moest 
zorgen, dat het materiaal, dat als grondstof in bewerking kwam, 
eerst werd onderzocht. 

Op 22 juni en op 2 juli 1953 zijn door het hoofd van de 
afdeling P.O.P. en enkelen van zijn ambtenaren besprekingen 
gevoerd met de directie van het concern en de leiding van de 
Verbiifa-fabriek te Doesburg. Het doel van de besprekingen 
was de produktie van de ± 20 000 helmen zo spoedig mogelijk 
te doen aanvangen; de keuring van de ± 15 000 stuks Duitse 
platen te regelen; de uitwisselbaarheid van de binnen- en 
buitcnhelmen vast te stellen; het opnemen van de planning en 
de produkticlijn van de helmfabricage en de coördinatie van de 
keuringen. Zoals eerder is gezegd, had men besloten in augus-
tus 1953 met de produktie van 20 000 helmen uit staalplaten 
van Duitse herkomst te beginnen. 

Bovendien werden ter vergadering een aantal complete helm-
stellen en helnikappcn ter controle aangeboden. Aan de hand 
daarvan keurde het hoofd van de afdeling P.O.P. de platen 
mangaanstaal van Duitse herkomst goed. De uitslag van de 
schietproef op 11 hclmkappen achtte hij voldoende. Voorts 
bepaalde hij, dat de platen op dikte zouden worden gemeten. 
De ambtenaren van de keuringsdienst werden met deze metin-
gen belast. Uit de keuringsproeven bleek, dat noch de helm, 
noch de platen overal even dik waren. Gewichtsverschillen van 
200 tot 250 gram werden geconstateerd. Men meende, dat deze 
verschillende dikten van de platen de kwaliteit van de helm niet 
aantastten, omdat ook de lichtere helmen de schietproef door-
stonden. Voorst bleek, dat de toleranties in dikte van de platen 
aan de ruime kant waren. Dit werd achteraf bevestigd, toen 
men hoorde; dat ook de Amerikanen de platen wogen en de 
lichte afkeurden. Bij de proefbestelling van 1000 stuks Ameri-
kaanse staalplaten kwam vast te staan, dat de minimale dikte 
hierbij 1,10 mm bedroeg. Daarop besloot het hoofd van de 
afdeling P.O.P. de dikte van de plaat van 1,10 mm te brengen 
op 1,16 mm, met een walstolerantie van ± 6 pet. Aangezien 
een dikkere staalplaat werd voorgeschreven, diende overleg 
plaats te vinden met Verblifa, hetwelk ertoe leidde, dat deze 
hiermede akkoord ging onder voorbehoud van een meerprijs. 

Inmiddels beschikte de afdeling P.O.P. ook over de vol-
ledige Amerikaanse eisen, waaruit eveneens bleek, dat de uit-
gangsdikte van 1,10 mm ± 6 pet. niet juist was en dat de maat 
van 1,10 mm als onderste grens van de tolerantie moest wor-
den aangehouden. Ook bleek uit deze eisen, dat daarin geen 
k'alproef voorkwam. De kennis, welke de afdeling hierdoor, 
alsmede uit de vele proefnemingen verkreeg, leidde ertoe, dat 
het hoofd van de afdeling P.O.P. een nieuw technisch voor-
schrift betreffende de buitenhclm en binnenhclm deed op-
stellen, hetwelk op 14 oktober 1953 van kracht werd. Hierin 
• 2 d een veel nauwkeuriger analyse van het mangaanstaal 
aangegeven dan in het eerste technische voorschrift. Voor de 
keuring van het staal werden in tegenstelling tot het eerste 
technische voorschrift nauwkeurige eisen gesteld. De valproef 
V . viel; ten aanzien van de schietproef werd vastgesteld, dat 
op 6 proefschoten één doorboring mocht voorkomen, dit in 

instelling tot het Amerikaanse en het eerste Nederlandse 
technische voorschrift, waarin zelfs niet één doorboring werd 
toegestaan. De reden hiervoor was, dat het toenmalige hoofd 
van de afdeling P.O.P van oordeel was, dat ook de originele 
Amerikaanse helmen niet in alle opzichten aan de in de 
A merikaanse specificaties gestelde eisen voldeden. Dit zou hem 
uit schietproeven zijn gebleken. 

Dit tweede technische voorschrift werd besproken in een 
bijeenkomst van ambtenaren van de afdeling P.O.P. en van 
de leiding van Verblifa te Doesburg op 9 oktober 1953. Tijdens 
deze bijeenkomst, welke een oriënterend karakter had, werd 
o k gesproken over de maximum- en de minimumgewichten 
van de buitcnhelmen. Het minimumgewicht te bepalen bleek 
niet mogelijk, omdat het door het hoofd P.O.P. ingestelde 

onderzoek geen vaststaande correlatie tussen het helmgewicht 
en de uitslag van de schietproef aanwees. Het is ook later niet 
gelukt om deze correlatie bij platen van Engelse herkomst vast 
te stellen. 

De belangrijkste reden voor het directoraat om dit te onder-
zoeken was gelegen in de behoefte om een keuringsmethode te 
vinden, waarbij geen helmen verloren zouden gaan, en welke 
een grotere zekerheid omtrent alle helmen van een ter keuring 
aangeboden partij zou geven. Het nadeel van de schietproef is 
immers, dat de helm, waarop geschoten is, verloren is. Men 
kan voorts ook maar op een beperkt aantal helmen schieten. 

Omdat de correlatie tussen het minimumgewicht en het 
weerstandsvermogen van de helm niet kon worden gevonden, 
is in het tweede technische voorschrift geen minimumgewicht 
neergelegd. Ook het maximumgewicht van de helmen was in 
dit tweede technische voorschrift niet opgenomen, ofschoon 
het maximumgewicht van 1137 gram wel in de praktijk werd 
aangehouden. 

De deskundigen waren het over het nut van een minimum-
gewicht overigens niet met elkaar eens. Sommigen meenden, dat 
de kwaliteit van het uitgangsmateriaal, zoals de Amerikanen 
deze eisten, voldoende waarborg gaf voor een goede helm, 
wanneer de fabricage goed geschiedde. Het staal van Engelse 
herkomst was van dezelfde samenstelling als dat, wat de Ameri-
kancn hadden, maar het werd gewalst met machines, welke niet 
van de modernste soort waren. Bovendien was de methode 
van walsen anders. Voor Verblifa was het dus van het 
grootste gewicht toe te zien op de kwaliteit van het gewalste 
staal. Is dit van de voorgeschreven hardheid en kwaliteit, 
dan moet hieruit, indien men de helm volgens de één-trek-me-
thode perst, een goede helm kunnen worden verkregen. Hierbij 
is van groot belang, dat het materiaal op de juiste wijze wordt 
gedeformeerd, met behoud van een zekere taaiheid. Dit proces 
is naast de grondstof doorslaggevend en niet de dikte van het 
staal. Of deze helm nu zwaarder of lichter is dan 900 gram 
maakt voor het weerstandsvermogen niets uit. Uiteraard is 
er ergens een grens, waaronder men, als de helm van zeer dun 
materiaal gemaakt wordt, bij de schietproef door de helm 
heenschiet. Maar die grens lag — aldus deze deskundigen — 
bepaald beneden het gewicht van het produkt, dat men kan 
fabriceren uit de voorgeschreven platen. Deze mening wordt 
door vele deskundigen, althans nu achteraf, onderschreven. 

Van de zijde van het directoraat materieel landmacht heeft 
men wel direct aan Verblifa voorgeschreven, dat de stalen 
platen van Engelse herkomst moesten worden uitgezocht op 
dikte. De te dikke en de te dunne platen moesten er uitge-
haald worden. Verblifa is toen zelf gaan wegen, omdat er wel 
een correlatie bestaat tussen de minimumdikte en het gewicht 
van de plaat. Door dit wegen kon dus worden geconstateerd 
of de dikte van de plaat 1,16 mm bedroeg met een wals-
tolerantie van 6 pet., welke dikte in het tweede technische 
voorschrift was voorgeschreven. 

§ 10. De produktie van helmen uit staal van Engelse herkomst 

Van augustus 1953 tot november 1953 zijn de 20 000 helmen 
van het staal van Duitse herkomst gefabriceerd. De N.V. 
Verblifa prefereerde, hoewel de Duitse mangaanstalen platen 
niet teleurstelden, platen van Engelse herkomst, omdat zij deze 
kon krijgen voor een prijs, welke overeenkwam met de prijs 
van de Franse platen, waarmee zij o.m. had ingeschreven en 
waarop de order was gegund. Inmiddels waren de platen van 
Engelse herkomst, welke Verblifa had besteld, aangekomen en 
in november 1953 kon worden begonnen met de produktie 
van de buitenhelmen uit deze platen. Deze produktie kwam 
goed op gang en men kreeg hoop, zowel bij het D.M.L. als 
bij de Verblifa, dat nu de grootste moeilijkheden voorbij 
waren en dat een goed produkt zou kunnen worden verkregen. 
Omstreeks het einde van 1953 bleek echter, dat in de stalen 
helmen spontaan scheuren ontstonden, op grond waarvan deze 
helmen uiteraard werden afgekeurd. Bij een onderzoek, in-
gesteld in de magazijnen, bleek, dat soortgelijke scheuren ook 
na enige maanden nog optraden. Dit werd aan het directoraat 



materieel landmacht gemeld, dat van zijn kant een onderzoek 
ging instellen. 

Hierbij bleek, dat de hardheid van de platen een bepaalde 
graad niet te boven mocht gaan om dit spontaan optreden van 
scheuren zoveel mogelijk te vermijden. Aan de leveranciers 
van de stalen platen werd dit gemeld en met hen zijn toen 
besprekingen gevoerd. Het waarnemend hoofd van de afdeling 
P.O.P,, is daarop in juni 1954 naar de fabriek van de leveran-
eiers geweest, ten einde met hen hierover te spreken en hen 
op de zijns inziens betere werkwijze — tijdens de warmte» 
behandeling — te wijzen. Het gevolg van de bespreking is 
geweest, dat deze leveranciers 1000 ^Jatcn, welke waren gc-
tabriceerd overeenkomstig de aanwijzingen van het waar-
nemend hoofd van de afdeling P.O.P., als proefexemplaren 
naar de fabriek hebben gestuurd. Hiervan heeft Verblifa hei-
men geperst. Deze helmen bleken voor een overgroot gedeelte 
goed te zijn. Slechts een enkele werd afgekeurd. Inmiddels ging 
de Verblifa door met de produktic van de helmen van de 
reeds aangekomen stalen platen. In totaal zijn uit staal van 
Engelse herkomst bijna 200 000 helmen geperst, waarvan er 
163 000 zijn goedgekeurd en afgenomen door het directoraat. 

In maart 1954 is een ambtenaar voor de produktiebewaking 
door de afdeling P.O.P. aangenomen. Nadat hij enige weken 
in den Haag bij de afdeling zich had ingewerkt, werd hij bij de 
fabriek geplaatst. Op deze wijze ontstond een nauwe samen-
werking tussen de afdeling P.O.P. en de Verblifa. 

In augustus 1954 stokte de produktie. Toen werd nl. een 
partij van ± 40 000 platen uit Engeland naar Verblifa gezon-
den. Deze partij werd door de ambtenaar van de afdeling 
P.O.P. op verzoek van Verblifa gekeurd. Hiervan werd een 
zeer groot gedeelte wegens onbruikbaarheid afgekeurd. 

Hierna kwamen de leveranciers over om deze zaak te be-
spreken. Zij stelden, dat de platen geleverd waren, geprodu-
ceerd, met name gewalst, volgens de voorschriften van de afde-
ling P.O.P. en dat, wanneer deze onbruikbaar waren, dit daar-
aan te wijten was, dat de door deze afdeling voorgeschreven 
warmtebehandeling niet juist was. Van de zijde van de afdeling 
P.O.P. werd gesteld, dat de leveranciers vrijwillig hadden aan-
geboden haar wijze van werken te volgen en dat de onbruik-
baarheid van de platen dan ook niet aan de afdeling P.O.P. 
kon worden verweten. 

Aldus kwam einde 1954 de produktic van de helmen stil 
te staan. 

De luitenant-kolonel van de technische dienst, waarnemend 
hoofd van de afdeling P.O.P., werd in september 1954 overge-
plaatst naar de inspectie van de technische dienst en heeft zich 
sindsdien niet meer met de produktie van helmen beziggchou-
den. 

i I I . Besprekingen en proefnemingen einde 1954 begin 1955 
Toen bleek, dat Verblifa de platen van Engelse herkomst 

in de gewenste kwaliteit niet meer kon krijgen, heeft zij pogin-
gen in het werk gesteld andere Europese fabrieken te vinden, 
welke de verlangde platen zouden kunnen leveren. 

Op 6 december 1954 werd begonnen met een proefserie 
stalen helmen, welke getrokken moesten worden uit 1000 
platen van Duitse herkomst. Uit deze proeven bleek, dat het 
materiaal te hard was om in één trek tot helm te worden 
verwerkt. In de loop van deze maand werden ook proef-
nemingen genomen met platen van Oostenrijkse herkomst. Ook 
hiervan waren de resultaten ongunstig. 

Vervolgens werden zowel van het materiaal uit Oostenrijk 
als van het materiaal uit Duitsland helmen gefabriceerd niet 
volgens de tot nu toe gevolgde methodiek van de enkele trek. 
maar in twee trekken met een tussengloeiing na de eerste trek. 
Gedurende de maand januari 1955 is men met deze proef* 
nemingen bezig geweest. 

Op het Ministerie van Oorlog werden terzelfder tijd ver-
schillende besprekingen gevoerd over mogelijke alternatieven. 
Zo heeft men nagegaan of geen helmen zouden kunnen wor-
den vervaardigd van de staalsoort, waarvan destijds de voor-

oorlogse helmen waren gefabriceerd. Dit voorstel werd van 
de hand gewezen, omdat dit geen spoedige oplossing zou 
brengen. Voorts werd overwogen Amerikaanse staalpaten aan 
te kopen, maar dit zou voor het Departement van Oorlog een 
nadeel betekenen van f 230 000 tot f 250 000. Ook werden 
inlichtingen ingewonnen betreffende de aankoop van buiten-
helmen in Amerika, van welk plan, gezien de levertijd, evcn-
eens werd afgezien. 

In februari 1955 bleek, dat de proeven, genomen met het 
persen van de stalen helm in twee etappes mei tussengloeiing, 
goede resultaten opleverden. De fabricage-uitval liep terug tot 
normalere procenten, terwijl de kansen op het scheuren van 
het materiaal tijdens en na de bewerking aanvankelijk aan-
zienlijk bleken te zijn gereduceerd. Als enig nadeel bleek, dat 
de hardheid van de helm bij deze werkwijze ten opzichte van de 
oorspronkelijke, de enkcle-Amerikaanse-trekmethode, cnigcr-
mate terugliep. Dit resulteerde in een gemiddeld diepere indeu-
king door het beproevingsschot dan eerst werd verkregen. Of-
schoon deze indeuking de maximale diepte, welke was toege-
staan, naderde, werd bij verschillende keuringen deze grens 
niet overschreden. 

Op 10 februari 1955 legde het hoofd van de afdeling P.O.P. 
aan Verblifa een aantal vragen voor betreffende de hierboven 
besproken mogelijkheden. Hierop antwoordde Verblifa op 
19 februari 1955. 

De directeur materieel landmacht besloot vervolgens, nadat 
de eerste partij van 8000 stuks, vervaardigd volgens de nieuwe 
methode, op 15 februari 1955 was afgeleverd, de aanmaak 
van 24 000 stuks in dubbele trek te doen aanvangen. Dit aan-
tal zou de behoefte voor de eerstkomende drie maanden kun-
nen dekken. 

Op 24 februari 1955 gaf hij aan Verblifa de opdracht o\er 
te gaan op de twee-trek-methode met tussengloeiing. De hei-
men moesten in twee trekken vervaardigd worden, waarbij na 
de eerste trek een tussengloeiing, gevolgd door afschrikken in 
water. Voorts werd aan deze helmen als eis gesteld, dat: 

1°. de helm in gerede toestand antimagnetisch zou zijn; 
2°. de afwerking geheel overeenkomstig de bestaande eisen 

zou zijn; 
3D. de helm aan de gestelde schietproef zou voldoen; 
4°. dat door Verblifa gedurende 6 maanden na aflevc-

ring garantie zou worden gegeven voor optredende randscheu-
ren en wanneer deze werden geconstateerd de helm door haar 
gratis zou worden vervangen. 

De minimumgewichten van de helmen werden niet genoemd, 
noch vastgesteld. Het belangrijkste werd geacht, dat de schiet-
proefrcsultatcn binnen de gestelde eisen lagen. De 24 000 hei-
men zouden moeten worden vervaardigd uit stalen platen van 
Duitse herkomst. 

In ditzelfde tijdvak, begin 1955, werd aan de ambtenaar voor 
de produktiebewaking van de afdeling P.O.P. bij de Verblifa-
labriek te Doesburg ook de keuring van het gerede produkt 
opgedragen. De twee vroegere keurmeesters verdwenen; één 
van hen trad in dienst van Verblifa; één werd ontheven van 
zijn taak ten aanzien van de helmen en kreeg een andere be-
stemming. Aan de ambtenaar voor de produktiebewaking werd 
een keurder toegevoegd, die aan hem rapporteerde. Deze per-
soneelssituatie bleef bestaan tot februari 1957. 

§ 12. De produktie van helmen in 1956 en in 1957 
Gedurende 1955 werd vaak met horten en sloten verder ge-

produceerd. De belangrijkste redenen hiervan waren, dat nog 
veel geëxperimenteerd moest worden om de juiste behandeling 
van de tussengloeiing te vinden en dat verschillende malen de 
helmenpersen uitvielen wegens gebreken. Gedurende verschil-
lende maanden was het uitvalpercentage zeer hoog. gedurende 
andere maanden waren de resultaten van de produktie goed 
te noemen. 

Op 1 november 1955 werd de burgerhoofdambtenaar, die 
tot dan toe hoofd van de afdeling P.O.P. was, opgevolgd door 
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een kolonel van de technische dienst. Genoemde hoofdambte-
naar bleef nog tot 1 juni 1956 als adviseur voor de helmen-
order in dienst van het directoraat materieel landmacht. 

Op 30 december 1955 werden de laatste 5000 buitenhelmen 
van de oorspronkelijke order afgeleverd, zodat toen de gehele 
order van 274 160 stalen helmen gereed was. 

Op 1 januari 1956 werd het directoraat materieel landmacht 
opnieuw gereorganiseerd. De stafafdeling techniek, aan welker 
hoofd bedoelde kolonel van de technische dienst kwam te staan, 
kreeg de behartiging van de aankoop van de helmen te ver-
zorgen. 

Nadat de order van 274 160 stuks buitenhelmen van Ameri-
kaans model op 30 december 1955 was afgeleverd, werd de 
periode van 2 januari tot einde februari 1956 benut om de ver-
schillende stempels, welke door het continue gebruik veel 
slijtagefouten vertoonden, te herstellen of te vernieuwen. 

Krachtens een overeenkomst van 11 augustus 1954 had 
Verblifa voorts op zich genomen 127 760 buitenhelmen te ver-
vaardigen. Met de produktie van deze partij zou einde februari 
1956 moeten zijn begonnen, maar omdat de herstellingen aan 
de machinerieën nog niet gereed waren, kon eerst begin maart 
een aanvang met de produktie worden gemaakt. 

In september 1956 ontstond er wederom een stagnatie in de 
produktie, toen bleek, dat de slijtage aan de pers zo erg was, 
dat niet verder kon worden doorgegaan. De produktie werd 
stopgezet en een grondig onderzoek naar de gebreken van de 
pers werd ingesteld. Dit onderzoek leidde ertoe, dat vastgesteld 
moest worden, dat de produktie in de fabriek te Doesburg niet 
langer mogelijk was, gezien de toestand van de pers. Men kon 
met deze hydraulische pers geen acceptabel produkt meer ver-
vaardigen. 

Op 26 september 1956 richtte de directie van Verblifa een 
schrijven aan de directeur materieel landmacht, waarin zij erop 
wees, dat het met de te Doesburg bestaande pers niet meer 
mogelijk was de helmen plooivrij te trekken. Een algehele 
revisie zou noodzakelijk zijn, maar het was haar toen niet 
mogelijk de duur hiervan aan te geven voordat de pers ge-
demonteerd zou zijn. Uitstel van levering zou dus moeten wor-
den gevraagd. 

De directie deelde voorts echter mede, dat zij in haar fabriek 
te Krommenie een „uitwijkmogelijkheid" had. Reeds was men 
daar bezig een mechanische pers voor het trekken van helmen 
in gereedheid te brengen. De verdere afwerking van de stalen 
helmen kon aan de fabriek te Doesburg blijven geschieden. De 
verzekering werd gegeven, dat, wanneer van deze mogelijkheid 
gebruik zou worden gemaakt, aan de verplichting om gedu-
rende de maanden september tot en met december 1956 12 000 
stuks per maand te leveren, dan in zoverre zou kunnen worden 
voldaan, dat de 48 000 stuks buitcnhelmen vóór 31 december 
1956 zouden zijn geleverd. 

Op 12 november 1956 antwoordde de directeur materieel 
landmacht, dat men de produktie te Krommenie mocht aan-
vangen. De aflcveringstcrmijncn moesten als volgt worden 
aangehouden: „vóór of op 1 april 1956: 8000 stuks; per 
ultimo april en mei: 12 000 stuks; vóór of op 5 juli 1956: 
12 000 stuks; per ultimo juli en augustus: 12 000 stuks; vóór 
31 december 1956: 48 000 stuks; per ultimo januari 1957: het 
restant.". Dit schrijven hield enerzijds een recapitulatie van de 
eerder overeengekomen levertermijnen in en anderzijds de 
goedkeuring van de door Verblifa voorgestelde wijziging in 
de levertermijn. 

Op 8 oktober 1956 kon met de produktie te Krommenie 
een aanvang worden gemaakt. Voordien was daar een kleine 
proefserie vervaardigd. In plaats van met een hydraulische pers 
werd de helm te Krommenie mechanisch geperst. Met deze 
wijze van produceren ging de directeur materieel landmacht 
akkoord. 

Hoewel het produktieproces bevredigend verliep, bleek deze 
wijze van verwerken van dit mangaanstaal een inferieur pro-
dukt met zich te brengen, hetgeen duidelijk werd, toen de 
helmen op deze mechanische pers vervaardigd, gekeurd werden. 
Deze keuring heeft, zoals in § 15 zal blijken, veel moeilijk-
heden opgeleverd. 

Tot en met 31 december 1956 zijn in totaal 120 000 stuks 
helmen van de lopende order afgeleverd. 

In januari 1957 werden de laatste 7760 stuks op grond van 
de tweede overeenkomst afgeleverd. 

Ongeveer terzelfder tijd werd voltooid de produktie van 
15 000 buitenhclmen overeenkomstig het derde contract en 
2000 buitenhclmen overeenkomstig het vierde contract; beide 
contracten waren 3 december 1955 getekend. 

In totaal heeft Verblifa krachtens vier overeenkomsten 
418 920 buitenhelmen voor de krijgsmacht afgeleverd voor een 
bedrag van f 3 876 617,86. Dit is per helm f9,25. 

§ 13. Commerciële aspecten ten aanzien van de 
buitenhelmen 

In het contract van 1 december 1952 was de prijs van de 
buitenhclmen bepaald op f 8,37. Bij de fabricage van de buiten-
helmen werd de Amerikaanse werkwijze — de enkele-trek-
methode — zonder enige warmtebehandeling toegepast. Bij de 
vervaardiging van de monsters bleek het Franse staal, waarmee 
de Verblifa geoffreerd had, niet te voldoen. Aangezien toen op 
korte termijn 20 000 buitenhelmen gereed moesten zijn, be-
slistc het hoofd van de afdeling P.O.P., dat deze partij vervaar-
digd moest worden uit staalplaten van Duitse herkomst, waar-
voor een meerprijs van f 1,72 per plaat door het directoraat zou 
worden betaald. 

De partij van 163 000 stuks werd vervaardigd uit platen van 
Engelse herkomst. Krachtens het tweede technische voorschrift 
van 14 oktober 1953 moest de plaatdikte 1,16 mm zijn met een 
walstolcrantic van ± 6 pet. Aangezien een dikkere staalplaat 
werd voorgeschreven, werd voor 254 160 buitcnhelmen door 
Verblifa een meerprijs bedongen van f 0,24 per stalen plaat. 

Voor de gehele partij van 274 160 stuks — 254 160 + 
20 000 — kwam dit op een bedrag van f 95 407,68. 

Toen in oktober 1954 de produktie van helmen met staal 
uit platen van Engelse oorsprong werd stopgezet, bleek, dat 
het niet doenlijk was om met mangaanstaal van andere Euro-
pese staalleveranciers de produktie volgens de enkele-trek-
methode voort te zetten. De resultaten van de geleverde mon-
sterpartijen waren ongunstig. Bovendien wensten de desbetref-
fende staalleveranciers bij deze produkticmethode geen garantie 
te verlenen. Toen werd overgegaan tot het persen van een 
stalen helm in twee etappes met tussengloeiing. Deze werkwijze 
bracht meer kosten met zich, op grond waarvan Verblifa weder-
om een meerprijs verkreeg, nl. voor 109 280 helmen een meer-
prijs van f 700,48 per 1000 stuks, hetgeen neerkwam op een 
prijs van f 76 548,45. Ten gevolge van loonsverhoging kwam 
hierbij nog een bedrag van f 11419,64. Totaal zijn voor de 
eerste partij van 274 160 helmen f 2 478 094,97 betaald. Dit 
komt op f 9,039 per helm. 

Zoals uit de vorenstaande paragrafen is gebleken, kon Ver-
blifa zich aan de levertijden niet houden. Op grond van te late 
leveringen werden aan boeten ingehouden f 115 249,13. 

Op 20 augustus 1954 gaf de Minister van Oorlog toestem-
ming het eerste aanvullingscontract voor het verkrijgen van een 
meerprijs wegens de diktewijziging van de plaat goed te keuren. 
Dit contract werd op 21 september 1954 gesloten. 

Bovendien werden in dit contract de levertijden aldus ge-
wijzigd, dat deze partij in plaats van 1 maart 1954 vóór 31 
december 1954 moest zijn geleverd. Uit de nota's, waarin mach-
tiging werd gevraagd tot het afsluiten van de aanvullingsover-
eenkomst, bleek niet, dat op grond van deze overeenkomst het 
bedrag aan ingehouden boeten aan Verblifa moest worden 
terugbetaald. 

Op 26 januari 1956 machtigde de Minister de directeur 
materieel landmacht tot het afsluiten van een tweede aanvul-
lingscontract, waarin de meerprijs wegens dubbele trek met 
tussengloeiing werd toegestaan. Op 9 februari 1956 werd dit 
contract voor het restant ad 109 280 stuks afgesloten. Tevens 
werd de levcringstijd — achteraf — verlengd tot 31 december 
1955 wegens de voorgeschreven nieuwe methode van fabri-
cage. 
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§ 14. De tweede en volgende contracten voor de aankoop 
van buitenhelmen 

Het leger had ruim 400 000 helmen nodig, welke in twee 
grote partijen zijn aangekocht. Op 29 februari 1954 gaf de 
Minister aan de directeur materieel landmacht toestemming een 
tweede partij van 127 760 buitenhelmen aan te schaffen. Op 
28 juli 1954 verleende hij de machtiging tot afsluiting van een 
tweede overeenkomst met Verblifa. Evenals bij de binnen-
helmen werd geen inschrijving gehouden op grond van de ovcr-
weging, dat de uit dit te sluiten contract voortvloeiende order 
werd beschouwd als een vervolgorder op de order krachtens de 
eerste overeenkomst. 

De contractprijs voor de helm krachtens de tweede overeen-
komst was f 8,70. 

Voor deze vervolgopdracht is dus alleen Verblifa uitge-
nodigd. Door haar was ter zake een vóórcalculatie op basis 
van ongeveer 60 000 helmen ingediend. Deze calculatie resul-
teerde in een bedrag van f 8,87 per helm. De directeur mate-
rieel landmacht kon een prijsverlaging tot f 8,70 bedingen, 
omdat er in plaats van 60 000 helmen 127 760 werden besteld. 

Evenals bij de eerste overeenkomst van de buitenhelmen 
werd ook voor de tweede overeenkomst een aanvullingscontract 
gesloten, op grond waarvan aan Verblifa een meerprijs werd 
gegeven wegens de fabricage door de dubbele trek met tusscn-
gloeiing. Dit leidde tot een zelfde meerprijs als bij het eerste 
contract, nl. van f700,48 per 1000 helmen. Dit kwam op een 
bedrag van f 89 493,32. Wegens loonsverhoging moest nog 
een bedrag worden uitgekeerd van f 8 943,20. Voor 127 760 
buitenhelmen werd aldus f 1 209 948,52 betaald; dit is f 9,47 
per helm. 

Voorts werden op 28 augustus 1956 en 12 november 1956 
een tweede en een derde aanvullingscontract gesloten, ten einde 
de levertijden te verlengen. De laatste verlenging was tot 31 
december 1956. Deze verlengingen in de levertijden waren 
noodzakelijk, mede omdat de levertijden krachtens de eerste 
overeenkomst op die van de tweede moesten aansluiten. 

Op 3 december 1955 werden nog twee contracten voor de 
buitenhelmen gesloten. Op grond hiervan nam Verblifa op 
zich respectievelijk 15 000 en 2000 helmen te leveren. De 
contractprijs was in beide contracten f 11,092 per stuk. Het 
totaal bedrag voor beide partijen was f 188 574,37. 

De basis voor de prijs van f 11,092 was een door Verblifa 
ingezonden vóórcalculatie, uitkomende op f 11,16. Hierin was 
een ver gaande detaillering opgenomen van het prijsverschil 
tussen deze vóórcalculaticprijs ad f 11,16 en de vóórcalculatie-
prijs van de vorige order ad f 8,87. Op deze vóórcalculatie-
prijs heeft de directeur materieel landmacht nog een verlaging 
kunnen bedingen van f 0,07. De machtiging tot het afsluiten 
van deze contracten werd op 11 oktober 1955 gegeven, nadat 
een accountantsonderzoek was ingesteld. 

Volgens de vier gesloten overeenkomsten werden in totaal 
418 920 buitenhelmen geleverd voor f 3 876 617,86. 

274 160 stuks a f 9,039 = f 2 478 094,97 
127 760 stuks a f 9,47 = 1209 948,52 

15 000 stuks a f 11,092 | _ ] s s „ , , 7 
2 000 stuks a f 11,092 \ ~ ioo3/%3i 

De prijs per helm was gemiddeld f 9,25. 

§ 15. Moeilijkheden bij de keuring van de buitenhelmen 
Tijdens de aanloopproduktie van de buitenhelmen was vol-

gens de afspraak de taakverdeling tussen de afdeling P.O.P., 
de afdeling intendance en Verblifa als volgt: de afdeling P.O.P. 
zou tijdens de ontwikkelingsfase technische bijstand verlenen. 
De afdeling intendance droeg de verantwoordelijkheid voor de 
keuring. Verblifa droeg de zorg voor de fabricage. 

Toen over de keuring — zoals in § 5 gesteld — moeilijk-
heden waren ontstaan, leidde het overleg tussen de hoofden 
van de afdeling intendance en de afdeling P.O.P. ertoe, dat 
de afdeling intendance wel de keurmeesters zou leveren, maar 
dat de afdeling P.O.P. de leiding over dit personeel op zich 
zou nemen en daaraan instructies zou geven. De keurings-
rapporten werden dan ook niet door het hoofd van de afde-

p ling intendance, maar door het hoofd van de afdeling P.O.P., 
later het hoofd van de stafafdeling techniek, voor gezien gete-
kend. 

c Aangezien op last van het hoofd van de afdeling P.O.P. de 
e eerste 20 000 helmen niet te streng mochten worden gekeurd, 
n hebben de keurmeesters het woord „goed" uit het goedkeuring-
P stempel gesneden. In deze eerste 20 000 buitcnhelmen, welke 
n na keuring alleen naar het uiterlijk niet voldeden, werd het 
l" stempel „gekeurd" gezet. Dit mocht niet, tenzij aan de eisen 

van de schietproef was voldaan. Of ook bij latere partijen met 
r het stempel „gekeurd" is gewerkt, is niet helemaal zeker, doch 
e wel mogelijk. 

In maart 1954 werd van de afdeling P.O.P. een ambtenaar 
'" voor de produktiebewaking bij Verblifa geplaatst. Uit proeven 

met het materiaal, vooral betreffende zijn hardheid, was ge-
bleken, dat bij het trekken van de helm een te hoge plooidruk 

s moest worden voorkomen. Daarop moest bij de produktic 
controle worden gehouden, omdat een keuring achteraf geen 
voldoende waarborg kon geven. Vanaf begin januari 1955 was 

|' deze ambtenaar in feite ook de keurmeester — de andere 
keurders verdwenen toen —; aan hem werd toen een keurder 

1 toegevoegd. 
Op 30 november 1956 schreef het hoofd van de stafafdeling 

techniek aan de directie van Verblifa, dat voor de gewichten 
van de geheel afgewerkte buitenhelmen de volgende getallen 

c golden: minimumgewicht 1040 gram. maximumgewicht 1170 
1 gram. 
x Bij dit schrijven was ook een staat dd. 17 november 1956, 
_ waarin voor 20 stuks de gewichten waren opgenomen. Volgens 

de hierboven vermelde opgegeven gewichten waren er van deze 
20 stuks 1 te zwaar en 3 te licht. Niettemin werden de partijen, 

' waarop deze staat betrekking had. goedgekeurd en afgenomen. 
Toch gaf het hoofd van de stafafdeling techniek aan de 

ambtenaar voor de produktiebewaking, tevens keurmeester, op-
dracht alle helmen te doen wegen en hieromtrent te rapporteren. 

: Deze ambtenaar slaat thans terecht in verband met het feit, 
dat zijn rapporten niet juist zouden zijn geweest. Door zijn 

: rapporten werd de indruk gewekt, dat de gewichten der hei-
men binnen de vereiste grenzen lagen. Daartoe zou hij de lijs-

' ten met de door de keurder gevonden gewichtscijfers veranderd 
hebben. 

Zodra het hoofd van de stafafdeling techniek het ernstige 
J vermoeden kreeg, dat deze ambtenaar zijn zaken niet goed 

deed, heeft hij daarover een bespreking gehad met de directie 
van het directoraat materieel landmacht. Hieruit resulteerde de 
beslissing van de directeur de zaak in handen van de marechaus-
see te geven. Het onderzoek van de marechaussee heeft ertoe 

: geleid, dat de arrondissementsrechtbank te Arnhem bedoelde 
' ambtenaar op 12 november 1957 heeft veroordeeld tot een ge-

vangenisstraf van 2 jaren, wegens het plegen van het misdrijf, 
. genoemd in het eerste lid van artikel 332 van het Wetboek van 

Strafrecht, luidende: „Bjj levering van benodigdheden ten 
dienste van de vloot of het leger enige bedriegelijkc handeling 
plegen, ten gevolge waarvan de veiligheid van de Staat in tijd 
van oorlog kan worden in gevaar gebracht.". Het hoger beroep 
in deze rechtszaak voor het gerechtshof te Arnhem moet nog 
dienen. 

§ 16. Moeilijkheden bij het gebruik van de buitcnhelmen, 
door militairen van de Koninklijke Marine 

Op 17 juni 1955 schreef de commandant van de mariniers in 
Nederlands Nieuw-Guinea aan de commandant van het Korps 
mariniers, dat van de 855 stuks nieuwe stalen helmen ongeveer 
200 stuks randscheuren vertoonden, variërend tot 5 cm. De 
korpscommandant schreef aan deze commandant op 30 juni 
1955 terug, dat hij de gehele partij moest terugsturen, wanneer 
nieuwe buitenhelmen daar zouden zijn aangekomen. Dit ge-
schiedde en de teruggezonden helmen werden aan een beproe-
ving van de zijde van de marine onderworpen. Op 20 november 
1956 werd het beproevingsrapport ingediend betreffende 7500 
helmen, die de marine van het directoraat had ontvangen. 
Dit rapport hield o.m. de volgende beschouwingen in: 
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1. Blijkens de hai heidsbepalingen is de Verblifa-helm bij 
de fabricage op de vervormde plaatsen te hard en te bros ge-
worden. 

2. Bij de Amerikaanse helmen is de vervorming ook sterk, 
doch het hardheidsverschil tussen rand en bovenzijde bol is 
veel geringer dan dal bij de Nederlandse helmen. 

3. De helmen zijn door de marinemagazijnen geaccepteerd 
op het D.M.L.-keuringsstempel. 

De conclusie van het rapport was, dat de Vcrblifa-helmen 
alsnog dienden te worden afgekeurd. 

Op 4 januari 1957 deelde de vlagoflicier materieel aan de 
directeur materieel landmacht mede, dat de Verblifa-helmen 
voor de Koninklijke Marine onbruikbaar waren, omdat de 
helmen bij schietproeven een onaanvaardbaar aantal door-
boringen gaven te zien en omdat bij opslag en transport een 
onaanvaardbaar aantal randscheuren te voorschijn waren ge-
komen. Voorts vermeldde hij klachten over de kwaliteit van de 
binnenwerkbevestiging in de hinnenhelm. Op 21 december 1956 
had de vlagoi'ficier materieel ook de Staatssecretaris van 
Marine hieromtrent ingelicht. 

De vlagoi'ficier materieel wenste, dat de directeur materieel 
landmacht de gehele partij zou terugnemen. Deze wilde hiertoe 
niet overgaan. Naar zijn mening was de beproeving niet gc-
schied overeenkomstig het technisch voorschrift „de Troepen-
helm"' van 14 oktober 1953. Hiervan moest z.i. zijn afgeweken, 
omdat de trefpunten van de proefschoten, welke een doorboring 
dan wel een scheur ten gevolge hadden gehad, één of twee 
centimeter van de rand lagen, terwijl in het genoemde voor-
schrift is gesteld, dat het trefpunt vijf centimeter van de rand 
moet zijn verwijderd. 

Voorts deelde de directeur materieel landmacht mede, dat 
op 10 september 1957 door personeel van zijn directoraat 
schietproeven waren gehouden op 12 willekeurige uit marine 
en landmachtmagazijnen gekozen Vcrblifa-helmen van dezelfde 
produktieperiode als waarop de schietproeven van de zijde van 
de Koninklijke Marine waren gehouden. Hij was dan ook van 
oordeel, mede gezien het resultaat van deze schietproef, dat 
de Verbiifa-helmen niet dienden te worden afgekeurd. Voorts 
deel.Ie hij het volgende mede. 

Tijdens het terugtransport van de beschoten helmen 
bleken in verschillende tevoren niet gescheurde helmen 
zodanige inwendige spanningen te bestaan, dat deze dicht 
bij de gedeformeerde plaatsen van de hclmrand af verti-
caal waren opengebarsten. 

De aanwezige inwendige spanningen in het helmmate-
riaal kunnen een gevolg zijn van de toegepaste pcrs-
methode bij deze helmen, vervaardigd van Engels staal 
(enkcl-rek-procedé zonder gloeien). 

Bij transport, c.q. verandering van temperatuur kunnen 
deze spanningen aanleiding geven tot het optreden van 
randscheuren. 

De geconstateerde scheuren waren zodanig, dat uitgifte 
van helmen met randscheuren aan troepenonderdelen 
ongewenst voorkwam hoewel krachtens de bereikte schiet-
rcsultaten van 10 september j ! . de beschoten helmen met 
randscheuren schiettcchnisch bezien voldoende weerstand 
boden. 

Vóór die tijd, op I I maart 1957, had de Koninklijke Marine 
opnieuw schietproeven gehouden, thans op Vcrblifa-helmen van 
de laatste aanmaak. De in het rapport van 20 november 1956 
geconstateerde te grote hardheid, waardoor randscheuren en een 
groot aantal doorboringen voorkwamen, werd toen ook vvcder-
om geconstateerd. Bij tien beschoten helmen kwamen zes door-
boringen voor. 

Van de bovenvermelde twaalf helmen — waarop door het 
directoraat materieel landmacht op 10 september 1957 schiet-
proevcn werden genomen — waren er negen afkomstig uit de 
mariniersmagazijnen. De schietproeven werden genomen over-
eenkomstig de keuringseisen van het directoraat. Bij deze proe-
ven kwam geen enkele doorboring voor. 

De wijziging in een bevestiging van het binnenwerk van de 
binnenhelmen werd in de Bewapeningswerkplaatsen in Den 

Helder aangebracht. Het bezwaar op dit punt werd aldus 
ondervangen. Van de zijde van de stafafdeling techniek werd 
naar aanleiding hiervan opgemerkt, dat na de aanloopperiode 
voor de produktie van de binnenhelmen hierover van de zijde 
van de Koninklijke Landmacht en van de Koninklijke Lucht-
macht nooit klachten waren ontvangen. 

Bij de Koninklijke Marine ontstond door de afkeuring van 
de Vcrblifa-helmen een dringend tekort aan buitcnhelmcn. Na 
een langdurig overleg met het directoraat materieel landmacht, 
waarin ook de Minister en de beide Staatssecretarissen werden 
betrokken, werd einde 1957 besloten van een Duitse fabriek 
132 000 stalen buitenhelmen volgens Amerikaans model te 
betrekken. Voor de Koninklijke Marine was een gedeelte van 
deze order bestemd. Zij heeft deze partij zelf gekeurd. De over-
grote meerderheid van deze partij was bestemd voor land-
en luchtmacht. Deze partij helmen is reeds afgeleverd en vol-
doet aan de technische voorschriften. De prijs van deze buiten-
helm, compleet met stormband, is f 12,97. De gehele order 
kostte f 1 7 1 2 040. 

S 17. De keuring en controle op de buitenhelmen in 
1957 en 1958 

Het directoraat materieel landmacht heeft krachtens de ver-
schillende overeenkomsten met de N.V. Verblifa 418 920 
buitcnhelmcn voor de krijgsmacht ontvangen. Deze partij hei-
men kan men verdelen in drie groepen, de eerste groep be-
staat uit ca. 163 000 helmen, welke vervaardigd zijn uit staal 
van Engelse herkomst en welke in één trek hydraulisch zijn 
geperst. De tweede groep bestaat uit 183 000 helmen, welke in 
de fabriek te Doesburg op een hydraulische pers zijn vervaar-
digd volgens de twee-trek methode met tussengloeiing. De 
derde groep bestaat uit 73 000 helmen, welke te Krommenie in 
twee trekken met tussengloeiing op een mechanische pers zijn 
vervaardigd. 

Toen in het begin van 1958 de moeilijkheden rond de fabri-
cage van de helmen onderwerp van bespreking hebben uit-
gemaakt in beide Kamers der Staten Generaal, heeft de Minis-
stcr van Oorlog medegedeeld, dat hij een controle van 346 000 
stuks buitcnhelmcn had gelast en dat hij de laatste partij, zijnde 
73 000 stuks, zou laten herkeuren. Hierbij bleek, dat de eerste 
groep van 163 000 helmen in het algemeen genomen goed is 
geweest, dat de tweede groep van 183 000 helmen aanzienlijk 
minder goed was en dat de laatste groep van 73 000 helmen 
slecht was. De helmen zijn dus steeds slechter geworden. 

Ten aanzien van deze laatste groep had het directoraat nog 
een garantie-claim op de fabriek. Het overgrote deel van deze 
partij buitcnhelmcn was voorts nog in de militaire magazijnen 
aanwezig. De herkeuring hiervan gaf dan ook geen grote moei-
lijkheden. 

Einde januari 1959 waren van deze partij 47 856 stuks hcr-
keurd en afgedaan. Hiervan heeft het directoraat er 25 112 
goedgekeurd en 22 744 afgekeurd. De afgekeurde helmen 
heeft de fabrikant teruggenomen en hiervoor f 227 426.90 aan 
het directoraat terugbetaald. Gesorteerd en in behandeling zijn 
thans nog 8013 stuks. In de militaire magazijnen zijn er nog 
1286, welke nog herkeurd zullen worden; 16 000 helmen van 
deze partij zijn bij de troep of bij personeel, dat met groot ver-
lof is gezonden. De helmen bij de troep worden ingenomen; 
bij opkomst voor herhalingsoefeningen zullen de andere wor-
den ingenomen. 

Omtrent de nog niet herkeurde partij zijn onderhandelingen 
met de leverancier betreffende de verdere afdoening van de 
garantie-claim gaande. 

Van de beide andere partijen buitenhelmen, te zamen 346 000 
stuks, welke zouden worden gecontroleerd, waren einde januari 
1959 60 894 stuks nagekeken. Hiervan zijn 47 864 stuks goed-
gekeurd, 8681 afgekeurd en 4349 stuks zullen worden bestemd 
voor personeel, dat geen gevechtstaak heeft. Onder de afgc-
keurde helmen is ook een — gering — aantal, dat ten gevolge 
van beschadiging door het gebruik thans afgekeurd moest 
worden. 

Een groot aantal van de 346 000 buitenhelmen bevindt zich 
bij personeel, dat met groot verlof is gezonden. Bij opkomst 
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voor herhalingsoefeningen zullen deze worden ingenomen. Op 
deze buitenhelmen heeft het directoraat geen garantie-claim 
meer. 

S IS. Samenvatting en conclusies 

Ter inleiding van de beschouwingen en conclusies, waartoe 
het vorenstaande de commissie heeft geleid, meent zij een 
algemene indruk betreffende de gang van zaken bij de onder-
havige aanschaffing van helmen voor de Nederlandse st rijd-
krachten te moeien geven. 

Op grond van het streven van de Nederlandse Regering om, 
Ier bevordering van de industrialisatie en de werkgelegenheid, 
orders voor de strijdkrachten zo enigszins mogelijk in eigen 
land te plaatsen, hebben de politieke leiding van het Ministerie 
van Oorlog en haar militaire adviseurs gemeend de belang-
rijke order van uiteindelijk 400 000 helmen aan een Neder-
landse industriële onderneming te moeten opdragen. Zij hebben 
daarbij vertrouwd, dat de N.V. Vcrblifa, die de laagste in-
schrijver was en die vóór de Tweede Wereldoorlog zowel voor 
Nederlandse als voor buitenlandse strijdkrachten goede helmen 
had vervaardigd, hierin ook ditmaal zou kunnen slagen. 
Anderzijds werd vertrouwd, dat de hoofdambtenaar van het 
directoraat materieel, die vóór de oorlog bij de Artillerie-
Inrichtingen werkzaam was en toenmaals als deskundige bij 
de aanschaffing betrokken is geweest, ook ditmaal erin zou 
slagen met behulp van genoemde fabriek tot een goed produkt 
te geraken. 

Ditmaal werd echter overgegaan tot een nieuw type helm, 
nl. een helm van Amerikaans model, vervaardigd uit een bij 
het directoraat materieel landmacht en bij Verblifa onvoldoend 
bekende metaalsoort. De moeilijkheden, aan de produktie van 
dit nieuwe type helm verbonden, zijn zowel door de fabriek 
als door de aanschaffende autoriteiten onderschat. 

Het vorenstaande is de grondoorzaak geworden van de 
lijdensweg, die bij de helmenproduktie is doorlopen. Na in 
belangrijke mate tijd, energie en geld aan deze produktie 
besteed te hebben, meende men op het Departement van 
Oorlog dit alles niet meer te kunnen en te mogen prijsgeven, 
door over te schakelen op een andere leverancier. Voorts zijn 
de aanschaffende autoriteiten, vervuld van de wens om alsnog 
tot een goed resultaat te geraken, ertoe, gekomen zich — meer 
dan verantwoord was — met de produktie in te laten. Hicr-
door werden de verantwoordelijkheden vermengd en werd de 
fabriek hiervan te zeer ontheven. 

De commissie wijst er met nadruk op. dat. wanneer de 
technische voorschriften van het directoraat materieel land-
macht volledig zouden zijn geweest en de deskundigheid en de 
outillage van de N.V. Vcrblifa zodanig waren geweest als men 
redelijkerwijze had mogen verwachten, de aanschaffing van 
de helmen geen moeilijkheden zou hebben opgeleverd. 

Uit de in de vorige paragraaf vermelde cijfers van de thans 
afgekeurde helmen blijkt, dat een gedeelte van de troep is 
uitgerust met een helm. welke niet aan de technische voor-
schriften heeft voldaan. 

De commissie acht dit een ernstig feit. Zij zal, de volgorde 
van de paragrafen aanhoudende, de naar haar mening on-
voldoend overwogen beslissingen, welke tot dit betreurensv, aar-
dige feit hebben geleid, aan een nadere beschouwing onder-
werpen. 

De chef van de generale staf had bepaald, dat de helmen 
moesten worden vervaardigd overeenkomstig de Amerikaanse 
technische voorschriften. Hij wenste een helm voor het Ncder-
landse leger, gelijk aan die voor de Amerikaanse strijdkrachten. 
Dit bracht met zich, dat voor de vervaardiging van de buiten-
helm mangaanstaal moest worden gebruikt. De Amerikaanse 
keuze van dit materiaal was voor een belangrijk deel bepaald 
door het feit, dat het snel. in één trek, verwerkt kan worden 
en bij gering gewicht de nodige hardheid en taaiheid bezit, 
geschikt voor een diepe helm als de Amerikaanse is. Het is te 
betreuren, dat men bij de generale staf naar het waarom van 
de materiaalkeuze bij de Amerikanen geen onderzoek heeft 
ingesteld. Vele moeilijkheden zouden dan zijn voorkomen. 

De directeur materieel landmacht heeft ook geen onderzoek 
naar de materiaalkeuze doen instellen. Indien de technische 
oi, lei voorbereiding goed was geweest. ZOU hij op de pro-
blematiek van de verwerking van mangaanstaal zijn gestuit. 
Wanneer deze directeur stelt, dat de spoed met de order, 
waarop de generale staf aandrong, veroorzaakt heeft, dat de 
voorbereiding onvoldoende is geweest, dan had hij, gezien 
de vooroorlogse wetenschap van de moeilijkheden met een 
dergelijk project, de/e spoed minder zwaar moeten laten 
wegen. Dit te eerder, daar hij had kunnen weten, dat er te 
dien tijde voldoende Engelse helmen waren voor de troepen 
onder de wapenen en cle mobilisabele lichtingen. 

De onvoldoende technische ordcrvooibcrciding heeft verder 
met zich gebracht, dat de uitnodigingen tot prijsopgaaf geen 
in alle op/ichtcn juiste offerte van de zijde van eventuele 
gega 'igden konden doen verwachten. Behalve andere onvol-
komenheden in de specificaties — op verschillende van ik/c 
hebben enkele potentiële leveranciers gewezen —- was er die 
van de staalsoort, waaruit de helmen moesten worden ver-
vaardigd. De uitnodiging tot prijsopgave kon ook niet vol-
doende zijn. omdat het directoraat de speciale geaardheid 
van het mangaanstaal niet kende. 

Ofschoon de gunning van de order voor tic buitenhelmen 
aan Verblifa wegens zijn lage prijs in zeker op/icht begrijpelijk 
is. wil de commissie niet verhelen, dat bij deze beslissing van 
de directeur materieel landmacht naar haar oordeel ook andere 
elementen een rol hebben gespeeld. De gehele gang van zaken 
wijst erop, dat de hoofdambtenaar van het directoraat, die 
deze aangelegenheid behandelde, en één van de directeuren 
van Verblifa op grond van hun samenwerking bij de voor-
oorlogse helmenproduktie hebben gedacht deze aangelegenheid 
samen we! aan te kunnen. 

De N.V. Verblifa wenste tot elke prijs de order te krijgen; 
daarom schreef zij tegen een zeer lage prijs in. Zij beschikte 
evenwel niet over voldoende metallurgische kennis, terwijl ook 
haar outillage in verschillende opzichten te wensen overliet. Dit 
blijkt uit het feit. dat zij inschreef met staal van Franse her-
komst en eerst later ontdekte, dat zij dit staal niet voor deze 
fabricage kon verwerken. De outillage moest voorts aanzienlijk 
verbeterd worden, voordat met de produktie kon worden be-
gonnen. Dit alles had tol gevolg, dat iedere tegenslag tot 
ernstige moeilijkheden moesl leiden. De hoofdambtcnaar van 
het directoraat, latei hoofd van de afdeling P.O.P.. heeft zich 
onvoldoende overtuigd van de geschiktheid van de aanwezige 
installaties bij Verblifa. Ditzelfde verwijt moet de commissie 
ook aan de toenmalige directeur en adjunct-directeur van het 
directoraat maken. Was de farbiek te Doesburg grondig be-
keken, dan zou bij hen althans twijfel moeten zijn gerezen om-
trent de geschiktheid van dit bedrijf voor de fabricage van deze 
helmen. 

Is de gunning van de order voor de buitenhelmen aan 
Verblifa in een bepaald opzicht te verklaren, bij de gunning 
voor de order van de binncniielmen aan Verblifa was dat toen 
zeker niet het geval. Verblifa had immers noch de nodige 
ervaring wat de te verwerken grondstoffen betreft, noch de 
outillage om de order aan te kunnen. Wel had zij beloofd stap-
pen te zullen ondernemen om hierin verbetering te brengen, 
doch op deze toezegging had de directeur materieel landmacht 
de order — tegen de voorschriften in — niet aan Verblifa 
mogen gunnen. Hel argument, dat de fabricage van binnen- en 
buitenhelmen in één fabriek moest plaatsvinden, kan de com-
missie niet sterk noemen. De uitnodigingen tot prijsopgave 
boden immers zelf reeds de mogelijkheid tot een fabricage 
door verschillende leveranciers. Bovendien bestelde de direc-
teur materieel landmacht negen maanden, nadat de order aan 
Verblifa was gemind. 10 000 binnenhelmen bij een Duitse 
fabriek. 

Ondanks het feit, dat de technische specificaties onvol-
doendc waren en ondanks de bovengenoemde omstandigheden 
gaf de Minister van Oorlog toestemming, dat op 1 december 
1952 de overeenkomsten tot levering van buiten- en binnen-
helmen konden worden gesloten. Tijdens de aanloopperiode 
van 1 december 1952 tot midden 1953 heeft zich het feit 
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gewroken, dat zowel bij het directoraat als bij Verblifa on-
voldoende technische deskundigheid bestond, dat de specifi-
caties niet juist waren en dat bij Verblifa de industriële uit-
rusting onvoldoende was. De eerste 20 monsters buiten- en 
binnenhelmcn werden afgekeurd. 

Nadat nieuwe monsters buitenhelmen waren vervaardigd, 
welke evenmin volledig aan de eisen voldeden, omdat zij 
schoonheidsgebreken vertoonden, gaf het hoofd van de af-
deling P.O.P. toestemming met de fabricage van 20 000 buitcn-
helmen te beginnen. 

Toen de eerste partijen buitcnhelmen in augustus en in 
september 1953 waren aangeboden en de keuringsdienst van 
de afdeling intendance weigerde deze goed te keuren, kwamen 
het hoofd van de afdeling P.O.P. en het hoofd van de af-
deling intendance met elkaar overeen, dat laatstgenoemde zijn 
verantwoordelijkheid voor de keuring zou laten varen en dat 
het hoofd van de afdeling P.O.P. deze zou overnemen. Dit 
was in strijd mei het organisatiebeginsel, dat aanschaffende en 
keurende instanties los van elkaar dienen te werken. Dit 
besluit is dan ook foutief geweest. 

De directeur materieel landmacht aanvaardde deze onjuiste 
toestand echter. Ook de Staatssecretaris van Oorlog en de 
Minister, die in elk geval in augustus 1954, toen de produktie 
was stilgelegd, hiervan via notulen en nota's op de hoogte waren 
gesteld, namen geen maatregelen om aan deze ongewenste ver-
menging van functies een einde te maken, hetgeen de com-
missie een beleidsfout acht. 

Toen in de aanloopperiode bleek, dat een produktie met 
mangaanstaal van Franse herkomst niet mogelijk was, en het 
hoofd van de afdeling P.O.P. besliste, dat deze helmen met 
mangaanstaal van Duitse herkomst moesten worden vcrvaar-
digd, verleende de Minister op advies van de directeur mate-
rieel landmacht machtiging om de prijsverhoging, welke hieruit 
zou voortvloeien, goed te keuren. 

Blnnenhelmen 

Tijdens de aanloopperiode van de binnenhclmen bleek, dat 
de fabricage niet op gang kon komen. Van de zijde van de afde-
ling P.O.P. heeft men toen een diepgaand onderzoek ingesteld, 
als ware men zelf de fabrikant, om het euvel te verhelpen. Dit 
duurde echter vele maanden. 

Inmiddels hadden troepen, die voor herhalingsoefeningen 
naar Duitsland moesten, dringend binnenhclmen nodig. Een 
bestelling van 10 000 binnenhelmcn door de directeur mate-
rieel landmacht bij een fabriek in Duitsland keurde de Minister 
goed. Deze bestelling zou niet nodig zijn geweest, wanneer 
Verblifa op tijd had geleverd. Het hieruit voortvloeiende ver-
lies is later niet door de contractuele boetes gecompenseerd, 
omdat deze zijn geannuleerd. 

De bemoeienissen van de afdeling P.O.P. met de fabricage 
van de binnenhclmen hebben ertoe geleid, dat de moeilijkheden 
konden worden opgelost en dat van november 1953 af met de 
produktie van binnenhelmen kon worden begonnen. 

De vermenging van taken van de Overheid als opdrachtgever 
en van Verblifa als leverancier acht de commissie onjuist. Wat 
de zuiver technische zijde van dit optreden betreft, wil de com-
missie echter ook niet nalaten te vermelden, dat dit optreden 
succesvol is geweest. Technisch gezien, heeft de fabricage van 
de binnenhelmen toen geen moeilijkheden meer opgeleverd. 

Ten gevolge van de aanloopmoeilijkhedcn bij de fabricage 
van de binnenhelmen kon de N.V. Verblifa niet op tijd leveren. 
Deswege moest zij een boete betalen van f 83 443,62. Op advies 
van de directeur materieel landmacht keurde de Minister echter 
op 9 augustus 1954 een aanvullingscontract goed, waarin de 
levertijden van het eerste contract met negen maanden werden 
verlengd, hetgeen inhield, dat de te betalen boete werd geannu-
leerd. Bovendien werd nog een meerprijs toegestaan, zodat de 
prijs van de binnenhelm van f 7,93 verhoogd werd tot f 8,45. 
Toen op 1 maart 1955 de eerste order van 274 160 stuks was 
uitgeleverd, twee maanden na de datum, vermeld in het eerste 
aanvullingscontract, en dus weer een boete verschuldigd was, 
verleende de Minister opnieuw achteraf, nl. op 29 december 

1955, machtiging aan de directeur materieel landmacht om een 
tweede aanvullingscontract te sluiten, waarin de datum van 
1 maart 1955 als laatste levertermijn wordt genoemd. Dit tweede 
aanvullingscontract werd op 1 januari 1956 gesloten. 

Bij deze aanvullingscontracten op het eerste contract wer-
den ook nog prijsverhogingen toegestaan aan Verblifa. De 
financiële consequenties van de mislukkingen kwamen derhalve 
voor rekening van de Staat. De bemoeiingen van de afdeling 
P.O.P. met het produktieproces hebben geleid tot functiever-
menging en dit bracht met zich, dat deze consequenties niet 
alleen voor rekening van Verblifa kwamen. 

Hoe weinig afstand genomen werd van de leverancier moge 
nog blijken uit het feit, dat een partij tweede keus binnen-
helmen als eerste keus werd betaald in stede van een lagere 
prijs voor te stellen in de aanvullingscontracten. 

Ook bij het vaststellen van de prijs van f 10,80 voor de 
tweede en volgende contracten voor de binnenhelmen, werd te 
weinig afstand genomen van de leverancier. Voor de prijsverho-
ging van f 2,35 per binnenhelm werd een drietal redenen 
opgegeven, welke evenwel alle drie naar het oordeel van de 
commissie niet steekhoudend zijn. Wanneer immers de hars en 
de katoen in Europa duurder zijn dan in Amerika en Verblifa 
op Amerikaanse calculaties inschrijft, dan is dat haar verant-
woordelijkheid; wanneer het uitvalpercentage belangrijk hoger 
is dan het Amerikaanse en de perstijden eveneens langer, dan 
moet dit worden toegeschreven aan onvoldoend industriële 
uitrusting en een tekort aan technische kennis bij Verblifa. 

De commissie is van oordeel, dat men alleen dan een vervolg-
order had mogen geven, als de nieuwe prijs logisch voortvloeide 
uit de prijs, die bij het eerste contract — na gehouden inschrij-
ving — was overeengekomen. Zoals de commissie hierboven 
heeft aangetoond, is dit niet het geval. Dit klemt te meer, in-
dien — zoals kon worden geconstateerd — de nieuwe prijs 
komt te liggen boven de prijs, waarvoor bona fide ondernemin-
gen indertijd hadden ingeschreven. De commissie heeft daar-
door de indruk gekregen, dat men zich bij het vaststellen van de 
nieuwe prijs meer heeft laten leiden door het feit, dat de prijs 
voor 10 000 Duise binnenhelmen per stuk, exclusief omzetbe-
ting, f 10,83 bedroeg, dan door de oorspronkelijke overeen-
komst. 

Ook voor de tweede overeenkomst voor de levering van bin-
nenhclmen werd een aanvullingscontract getekend, krachtens 
hetwelk de Minister, op advies van de directeur materieel land-
macht, er achteraf genoegen mee nam, dat het overgrote deel 
der ingehouden boetes werd terugbetaald, omdat daarin de 
overeengekomen leveringstermijn werd aangepast aan de wer-
kelijke leveringstermijn, welke als gevolg van de te late leve-
ringen krachtens de eerste overeenkomst eveneens te laat 
waren. 

Buitenhelmen 

Toen men met de proeven ter voorbereiding van de produktie 
van de buitenhelmen bezig was, bleek, dat de voorgeschreven 
dikte van de mangaanstalen plaat niet juist was. Bovendien be-
schikte het hoofd van de afdeling P.O.P. eerst toen, augustus 
1953, over de volledige Amerikaanse specificaties, waaruit 
bleek, dat de dikte van de plaat moest worden gesteld op 1,16 
mm met een walstolerantie van ± 6 pet. Hij heeft, toen hij deze 
Amerikaanse specificaties volledig had, benevens een aantal 
gegevens uit proefnemingen, op 14 oktober 1953 een nieuw 
technisch voorschrift betreffende de buitenhelm opgesteld. Het 
vroegere technische voorschrift verviel. Dit tweede technische 
voorschrift hield in tegenstelling tot het Amerikaanse ten aan-
zien van de schietproef in, dat op 6 proefschoten één door-
boring mocht voorkomen. Als reden voor de wijziging op dit 
punt van het technische voorschrift gaf het hoofd van de afde-
ling P.O.P. op, dat bij Amerikaanse helmen ook doorboringen 
voorkwamen. Dit gewijzigde technische voorschrift heeft de 
directeur materieel landmacht aanvaard. 

Deze afwijking van het Amerikaanse technische voorschrift 
acht de commissie onvoldoende gemotiveerd. Hierdoor verloor 
de schietproef voor een deel zijn waarde. Zij acht dit feit teke-
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nend voor het optreden van het hoofd van de afdeling P.O.P. 
De directeur materieel landmacht heeft klaarblijkelijk te zeer 
vertrouwd op het toenmalige hoofd van deze afdeling. 

In dit tweede technische voorschrift was eveneens in tegen-
stelling tot het Amerikaanse het maximumgewicht van de helm 
niet aangegeven. Dit heeft evenwel in de praktijk niet tot 
moeilijkheden geleid, omdat in feite in de fabriek wel op dit 
maximumgewicht werd gelet, omdat de plaat werd gewogen. 

Tijdens de produktie van helmen uit staal van Engelse her-
komst heeft de afdeling P.O.P. zich wederom te zeer met de 
produktie ingelaten. Men nam zelf proeven met staalsoorten; 
men onderhandelde met leveranciers van mangaanstalen platen; 
men bemoeide zich met de fabricage van de mangaanstalen 
platen en ten slotte ontstond er een zodanige nauwe samen-
werking tussen de afdeling P.O.P. en Verblifa, dat een ambte-
naar van de afdeling P.O.P. bij de produktie werd ingeschakeld. 
Deze vermenging van functies was zonder de medewerking 
van Verblifa niet mogelijk geweest. De passieve houding van 
Verblifa blijkt ook duidelijk uit het feit, dat de fabriekskcuring 
nimmer enige invloed heeft uitgeoefend op de aanbiedingen van 
helmen. 

De in beginsel onjuiste bemoeienis heeft uit een technisch 
oogpunt niettemin succes gehad. De eerste partij helmen van 
163 000 stuks werd in deze periode vervaardigd en achteraf 
is gebleken, dat een belangrijk aantal hiervan over het alge-
meen genomen goed is geweest. 

De luitenant-kolonel van de technische dienst, die door al 
deze proefnemingen inzicht had verkregen in de aard van de 
grondstof en in de produktiemethode van de helm, werd in sep-
tember 1954 overgeplaatst van de afdeling P.O.P. naar de in-
spectie van de technische dienst, ten einde de inspecteur van 
deze dienst te kunnen opvolgen. De deskundigheid, die hij in-
middels had verworven, ging daarbij voor de afdeling P.O.P. 
verloren. 

Toen einde 1954 de produktie van de helmen kwam stil te 
staan, vonden op het Ministerie van Oorlog tussen de politieke 
en de militaire leiding verschillende besprekingen plaats. Deze 
besprekingen hebben er niet toe geleid, dat men een onderzoek 
gelastte of dat men deskundigen buiten het Ministerie ging 
raadplegen en evenmin, dat een einde werd gemaakt aan de 
produktie van helmen bij Verblifa. 

Toch waren er toen zodanige feiten voor de dag gekomen, 
dat deze het vermoeden hadden moeten doen rijzen, dat er 
fundamentele fouten gemaakt werden. In de loop van 1954 
was immers gebleken, dat in de helmen spontaan scheuren ont-
stonden, en dit niet alleen bij de produktie, maar ook nadien. 
De goedgekeurde helmen, welke in de magazijnen waren opge-
slagen, vertoonden eveneens deze verschijnselen. Ook de direc-
teur materieel landmacht was van deze verschijnselen op de 
hoogte, aangezien hij deze in de magazijnen, waar de helmen 
lagen opgeslagen, had geconstateerd. 

Naar het oordeel van de commissie had de directeur mate-
rieel landmacht toen moeten voorstellen een einde te maken 
aan de produktie van de helmen bij Verblifa, hetgeen ook 
mogelijk was geweest, omdat Verblifa toen reeds meer dan een 
half jaar te laat was met de afleveringen. Men had de helmen 
immers elders, desnoods bij een buitenlandse fabriek, kunnen 
aanschaffen. 

Behalve het ernstige feit van het spontaan optreden van 
scheuren, had ook de omstandigheid, dat het niet mogelijk 
bleek uit platen van Duitse of Oostenrijkse herkomst helmen in 
één trek te persen, het aan de ambtenaren van het directoraat 
duidelijk moeten maken, dat er een fundamentele fout werd ge-
maakt. Dit te eerder, waar het Verblifa in de aanloopperiode 
wel gelukt was uit platen van Duitse herkomst in één trek een 
helm te vervaardigen. 

In de fabriek was men intussen verder gegaan met experi-
menteren en op een Duits advies heeft men toen de helmen 
vervaardigd in dubbeltrck met tussengloeiing, een produktie-
methode, welke door de Amerikanen niet werd gevolgd. Toen 
de fabriek hiermede schijnbaar een aanvaardbaar produkt af-
leverde, besliste de directeur materieel landmacht op deze pro-
duktiemethode over te gaan. Op 24 februari 1955 gaf hij aan I 

Verblifa daartoe de opdracht, waarmee hij ook de financiële 
gevolgen, welke deze duurdere werkwijze met zich bracht, voor 
rekening van de Slaat liet komen. 

Toen in september 1956 opnieuw een stagnatie in de pro-
duktie ontstond, stemde de directeur materieel landmacht — 
zonder deskundigen buiten het Ministerie te raadplegen — erin 
toe, dat Verblifa op een andere fabricagemethode overging. 
Volgens deze fabricagemethode — in plaats van op een hydrau-
lische werd de helm toen op een mechanische pers gefabriceerd 
in dubbeltrck met tussengloeiing — zijn de 73 000 slechte 
helmen vervaardigd. 

Inmiddels was aan de ambtenaar voor de produktie be-
waking van de afdeling P.O.P. in de fabriek ook de keuring 
van het gerede produkt opgedragen. De combinatie van deze 
beide functies heeft de directeur materieel landmacht geacccp-
teerd. De commissie is van oordeel dat deze beide functies 
onverenigbaar waren. 

Ten aanzien van de commerciële aspecten met betrekking tot 
de buitenhelmen moet de commissie dezelfde gang van zaken 
als bij de binncnhclmcn constateren. De posities van opdracht-
gever en leverancier waren zo vermengd, dat elke tegenslag, 
waarvoor normaal de leverancier het risico draagt, voor rekc-
ning van de opdrachtgever, in casu de Staat, kwam. Dat een 
wijziging in de specificatie met betrekking tot de dikte van de 
plaat meer kosten voor de Staat met zich bracht, kan de com-
missie nog accepteren; wanneer echter de fabrikant het fabri-
cageproces niet aankan en volgens een nieuwe methode gaat 
werken, dan dient dit toch zeker niet voor rekening van de 
Staat te komen. Toch is dit bij deze hclmcnfabricage geschied. 
Ook stond de Minister met betrekking tot de leveringstermijnen 
toe, dat deze achteraf tot een dusdanig tijdstip werden verlengd, 
dat dit samenviel met de werkelijke leveringstermijn. Hierdoor 
werden ook voor de buitcnhelmen de reeds opgelegde boetes 
v a n f 115 249,13 geannuleerd. 

Dat in de nota's, waarin machtiging werd gevraagd tot het 
afsluiten van de aanvullingsovereenkomstcn, niet was vermeld, 
dat ten gevolge van deze overeenkomst het bedrag aan inge-
houden boetes aan Verblifa moest worden tcrugebetaald, acht 
de commissie een zeer ernstig verzuim. De desbetreffende af-
delingen van het directoraat-generaal van Oorlog hebben de 
omissies in de nota's niet opgemerkt. 

De prijs per helm krachtens het eerste contract was aan-
vankelijk bepaald op f 8,37. Door de toegestane meerprijzen 
werd dit f 9,039 per helm. 

De contractprijs voor de helm krachtens de tweede overeen-
komst was f 8,70, welke door de toegestane meerprijzen 
f 9,47 per helm werd. Krachtens het derde en vierde contract 
was de prijs f 11,09. De commissie heeft de indruk, dat de 
directeur materieel landmacht zich ten aanzien van de prijs 
krachtens deze beide laatste contracten evenals bij de binnen-
helmen door de Duitse prijs heeft laten leiden. Tijdens de pro-
duktiemoeilijkheden was aan een Duitse fabriek prijsopgave 
door het directoraat gevraagd. 

In november 1956 zijn de moeilijkheden bij de keuring van 
de buitenhelmen aan het licht gekomen, toen de ambtenaar voor 
de produktiebewaking, tevens keurmeester, ervan werd ver-
dacht, dat zijn keuringsrapporten niet juist zouden zijn geweest. 
In dezelfde maand, op 20 november 1956, wordt het bcproe-
vingsrapport betreffende 7500 Vcrblifa-helmcn van de zijde 
van de Koninklijke Marine uitgebracht. De Minister van Oor-
log gelast een onderzoek, waarvan de resultaten, zoals in het 
slot van de vorige paragraaf vermeld, nog niet volledig be-
kend zijn. 

Aan het einde van deze samenvatting en conclusies moge 
de commissie nog het volgende opmerken. 

Ondanks dat de N.V. Verblifa haar verplichtingen slechts 
ten dele is nagekomen, heeft de Staat haar geen financiële 
compensatie gevraagd. De financiële gevolgen, welke uit de 
moeilijkheden zijn voortgesproten, zijn voor het grootste ge-
deelte op de Staat afgewenteld. 

Tot haar leedwezen moet de commissie vaststellen, dat on-
danks alle inspanningen de strijdkrachten niet zijn voorzien van 
de helm, waarmede de chef van de generale staf haar in 1951 
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had willen uitrusten. Het produkt, dat uiteindelijk is verkregen, 
is geen helm geworden identiek aan de Amerikaanse. 

De commissie spreekt er haar verbazing over uit, dat zovele 
en zo verstrekkende beslissingen, als in dit hoofdstuk vermeld, 
blijkbaar genomen konden worden buiten de Staatssecretaris 
of Minister om. Dit duidt erop, dal de politieke leiding onvol-
doende tol gelding werd gebracht, zoals de commissie in hoofd-
stuk l heefl gesteld. 

De commissie vertrouwt, dat thans dusdanige maatregelen 
zullen zij.i of worden genomen, dat een dergelijke gang van 
zaken in de toekomst zal worden voorkomen. 

IV. De gasmaskers 
ü I. De voorbereidende werkzaamheden 

In augustus 1950 droeg de Minister op advies van de chef 
van de generale stal" aan de directeur materie.! landmacht op 
zo spoedig mogelijk lot de aanschaffing van gasmaskers ten 
behoeve van de strijdkrachten over te gaan. Deze spoed hield 
verband met de in dat jaar uitgebroken oorlog in Korea. 

In 1950 bestond de technische staf nog, welke zowel onder 
de chef van de generale staf als onder de kwartiermeester-gene-
raal, later de directeur materieel landmacht, ressorteerde. Ge-
duiende de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikke-
ling van het gasmasker was het de eerstgenoemde, die aan de-
technische staf opdrachten gaf. 

Reeds lang vóór augustus 1950 had de technische staf — 
door de chef van de generale staf belast mei de bestudering 
van het probleem van de invoering van een nieuw Nederlands 
gasmasker — zich diepgaand met deze materie beziggehouden. 
Hij de technische staf was een hoofdofficier gedetacheerd, die 
vóór de oorlog het gasmasker had ontworpen voor het Konink-
lijk Nederlandsen-Indische Leger, dat had voldaan tegen de 
vooroorlogse strijdgassen. Van 1947 af was iic/.c hoofdofficier 
reeds speciaal belast met het onderzoek naar de mogelijke in-
voering van een modem gasmasker. 

De ontwikkeling van een nieuw type gasmasker is dus in 
hoofdzaak onder verantwoordelijkheid van de technische staf 
geschied, terwijl de chef van de generale staf te dezen als last-
gever optrad. 

Niet vóór medio 1950 kwam bij de Rijks Verdedigings Or-
ganisatie-Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, in het 
vervolg R.V.O.-T.N.O. te noemen, het verzoek op enkele 
ondergeschikte punten enig onderzoek te verrichten. Van de 
zijde van deze organisatie heeft men dit betreurd, omdat men 
van 1948 af herhaaldelijk de aandacht had gevestigd op de 
noodzaak om tijdig op de hoogte te zijn met de wensen ten 
aanzien van het gasmaskei onderzoek. 

Eerst na januari 1951 is de R.V.O.-T.N.O., met name het 
technologisch laboratorium, in meer algemene zin bij de voor-
bereiding van de produktie van gasmaskers betrokken, o.m. bij 
het opstellen van de technische eisen. R.V.O.-T.N.O. had zich 
van haar oprichting in 1947 af intensief met het vraagstuk van 
de gasoorlog beziggehouden. Zowel voor het chemisch als het 
medisch-biologisch gedeelte beschikte i.hr/c organisatie over 
speciale laboratoria. Het technologisch laboratorium, oorspron-
kclijk behorende tot de Artillerie-Inrichtingen en overgenomen 
door de R.V.O.-T.N.O.. kon de technologische aspecten bc-
studeren. De omstandigheid, dal de Artillerie-Inrichtingen vóór 
de oorlog belast waren geweest met de aanschaffing van gas-
maskers, maakte, dat de R.V.O.-T.N.O. over deskundigheid op 
dit gebied beschikte. 

In 1947 kende de eerdergenoemde hoofdofficier, zoals men 
van iedere andere deskundige eveneens had mogen verwachten, 
het bestaan van de moderne zenuwgassen In februari 1950 
heeft deze deskundige er in een vergadering van de Benelux-
bewapeningscommissie A op gewezen, dat het moderne gas-
masker, behalve legen conventionele chemische gassen, ook 
tegen zenuwgassen. speciaal tabun en sarin, bestand diende te 
zijn. Het vooroorlogse gasmasker was slechts berekend op het 
bescherming bieden tegen de conventionele chemische gassen. 
Daarvoor was het voldoende, dat het uitlaatventiel bij de 
tweede of derde ademtocht na het opzetten van het gasmasker 

sloot ten gevolge van hel daardoor ontstane vocht. Een modern 
gasmasker moet echter tevens berekend zijn op het gebruik 
van zenuwgassen. Dit houdt in, dat het uitlaatventiel reeds bij 
de eerste ademtocht gesloten dient te zijn. De zenuwgassen zijn 
dermate giftig, dat één ademtocht hiermede reeds fataal is. De 
desbetreffende hoofdofficier heeft er in de bovengenoemde 

dering de aandacht op gevestigd, dat het uitlaatventiel 
\,Ü) hel moderne gasmasker een directe en volledige afsluiting 
diende !e garanderen. 

Het resultaat van het onderzoek van de technische staf is 
geweest, dat men zijn keuze liet vallen op een gewijzigd model 
van het voormalige K.N.l.L-gasmasker. De chef van de genc-
rale staf keurde dit model goed. Aan de industrie werd in het 
voorjaar van 1951 opdracht lot het vervaardigen van een pro-
totype gegeven. De proefpartijen werden onderworpen aan 
laboratorium' en trocpenbeproevingen. De resultaten waren 
niet geheel bevredigend. Er bleken klachten ten aanzien van 
de vullingsbussen, de oogglazen, de elastieke bevcstigingsband 
en de schroefdraden in het mondstuk te bestaan. Bovendien 
bleek bij de keuring, dat een groot aantal ventielen lekkage 
vertoonde. 

Gezien het advies van de chef van de generale staf, die de 
strijdkrachten op korte termijn met een gasmasker — zij het 
Jan minder volmaakt — wenste uit te rusten, deelde de Minis-
tcr in mei 1951 aan de directeur materieel landmacht mede, 
dat de wens van de eerstgenoemde moest prevaleren en dat 
derhalve met de massaproduktie moest worden begonnen. 

§ 2. De produktie 
Voor de ontwikkeling en het opstellen van de technische 

eisen had, zoals hierboven reeds is gezegd, de technische staf de 
verantwoordelijkheid gedragen. Eerst hij de aanschaffing en de 
keuring begonnen de werkzaamheden voor het directoraat ma-
lerieel landmacht. 

De produktie van het gelaatstuk met uitlaatventiel werd aan 
twee rubber verwerkende industrieën opgedragen. Zeven andere 
bedrijven werden voor de leverantie van onderdelen inge-
schakeld. 

De directeur materieel landmacht belastte een zijner hoofd-
ambtenaren met de taak alle werkzaamheden te coördineren, 
welke verband hielden met de produktie van de gasmaskers. 
In overleg met de afdeling commerciële zaken van het direc-
toraat moest hij besprekingen met de fabrikanten voeren en 
in overleg treden met de vertegenwoordiger van de Minister 
van Oorlog in de R.V.O.-T.N.O. Tevens werd hij voor de 
keuring verantwoordelijk gesteld. Zijn opdracht was om voor 
een snelle produktie van gasmaskers zorg te dragen. 

In hel begin hebben zich bij de produktie vele moeilijkheden 
voorgedaan. Zo waren de moeilijkheden, gebleken bij het pro-
totype, nog niet ondervangen. Ook de fabricage van de ven-
tielen gaf moeilijkheden. I ijdens de massafabricage bleek, dat 
de mede door de R.V.O.-T.N.O. opgestelde technische eisen 
voor iiii onderdeel zwaar waren. Om de produktie te bespoe-
digen, heeft het directoraat de constructie hiervan op eigen 
initiatief gewijzigd in de hoop, deze vertragende factor hier-
door op te heffen. Het is niet gebleken, of de R.V.O.-T.N.O. 
met deze wijziging akkoord is gegaan. 

Na een grote uitval in het begin waren in 1954 door de in-
dustrie ruim 400 000 gasmaskers aan het directoraat geleverd. 

S 3. De keuring 
De keurders hadden ten aanzien van gasmaskers geen of 

slechts geringe praktijkervaring. Zij hebben hun deskundigheid 
... n de hand van de opgedane ervaringen moeten verkrijgen. 
Het directoraat heeft aanvankelijk getracht om meer geschoold 
personeel in dienst te nemen. Deze poging strandde vooral op 
het verzet van het centrale wachtgeldersbureau, dat hiervoor 
do inschakeling van wachtgelders eiste. 

Bij het keuren heeft men elk onderdeel, dus niet steek-
proefsgewijze, maar stuk voor stuk, gecontroleerd. Voor de 
keuring werden z.g. Dragerapparaten, door de R.V.O.-T.N.O. 
ler beschikking gesteld, gebruikt. Deze apparaten waren van 
vóór 1940. Het door de eerdergenoemde hoofdofficier van de 
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technische staf ontworpen keuringsapparaat werd niet gehmikt. 
Deze deskundige was destijds van mening, dat het Drager-
apparaat niet geschikt was om het gasmasker te keuren op het 
bestand zijn tegen de zenuwgassen. Ten aanzien van de keu-
ring van de ventielen was het directoraat, met name de boven-
bedoelde hoofdambtenaar, met de fabrikanten overeengekomen, 
dat deze voor de keuring met stoom zouden worden bevoch-
tigd, aangezien het onhygiënisch werd geacht ieder gasmasker 
met speeksel te bevochtigen. Deze bevochtiging was noodzake-
lijk om het produkt op zijn deugdelijkheid te controleren. 

Als keuringseis was door de technische staf gesteld, dat de 
licht bevochtigde ventielen bij een onderdruk vanaf 10 tot 
120 mm waterzuil moesten sluiten. Met de ter beschikking ge-
stelde Dragerapparaten kon men — zo is naderhand geble-
ken — echter niet meten met een onderdruk van 10 mm. Wil 
men echter de garantie hebben, dat het ventiel direct sluit en 
zo de fatale ademtocht met zenuwgas voorkomt, dan moet 
men dit onderdeel wel op deze wijze keuren. 

Oorspronkelijk stond op de Dragerapparaten een gebruiks-
aanwijzing in het Duits. De R.V.O.-T.N.O. had echter het 
papier, waarop de Duitse methode van keuren stond, gebruikt 
en op de andere kant de tekst van de Nederlandse methode 
aangebracht. De keurders hebben gemeend, dat de Duitse 
tekst de authentieke was en deze hebben zij gevolgd. Zonder 
instructie zijn zij toen volgens de Duitse methode gaan keuren. 
Het Duitse voorschrift tolereerde een veel grotere lekkage. 

§ 4. De gebreken 
In 1953 achtte het „comité bescherming strijdkrachten tegen 

A.B.C.-gevaren" van het Comité Verenigde Chefs van Staven 
het gewenst om het gasmasker opnieuw op zijn bruikbaarheid 
te testen. Dit was een gevolg van discussies in internationaal 
verband over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
atomische, bacteriologische en chemische oorlogvoering. In dit 
verband was de noodzaak gebleken om te onderzoeken of het 
gasmasker bescherming bood tegen de z.g. bacteriële aerosolen. 

Anderzijds had men er van Engelse zijde in een rapport, op-
gemaakt naar aanleiding van een internationale uitwisseling van 
gegevens, op gewezen, dat het uitlaatventiel van het Neder-
landse gasmasker niet goed sloot. De Minister droeg aan de 
R.V.O.-T.N.O. op het gasmasker opnieuw op zijn deugdclijk-
heid te onderzoeken. Tijdens deze onderzoekingen is gebleken, 
dat het merendeel van de gasmaskers geen sluitende ventielen 
bezat, indien deze laatste niet tevoren waren bevochtigd. Dit 
betekende, dat deze ventielen in de praktijk pas na de tweede 
of derde ademtocht — als gevolg van het daardoor ontstane 
vocht — zouden sluiten. Dit is te laat om bescherming te bie-
den tegen zenuwgassen. Wil het gasmasker deze bescherming 
bieden, dan moeten de ventielen vóór de bevochtiging als ge-
volg van de eerste ademteugen gesloten zijn. De ventielen 
boden wel voldoende bescherming tegen de conventionele gas-
sen, omdat daarbij de eerste ademteugen na het opzetten van 
het gasmasker nog niet fataal zijn. 

In februari 1956 sloot de R.V.O.-T.N.O. haar uitgebreid 
onderzoek af met het aanbieden van een rapport aan de Minis-
ter van Oorlog. Van de onderzochte ventielen bleek 20 pet. een 
ontoelaatbare lekkage te vertonen en 50 pet. bleek alleen na 
een voldoende bevochtiging goed te sluiten. 

Bij de beproeving had men rekening gehouden met eventueel 
maximaal te verwachten concentraties, zowel van conventionele 
als van moderne strijdgassen. De R.V.O.-T.N.O. adviseerde 
een nieuw ventiel te laten ontwikkelen. 

In september 1956 heeft de chef van de generale staf de 
Minister geadviseerd hiermede akkoord te gaan en de R.V.O.-
T.N.O. te verzoeken dit ontwikkelingsonderzoek de hoogste 
prioriteit te verlenen. In januari 1957 was het onderzoek zover 
gevorderd, dat een prototype kon worden geconstrueerd. In 
augustus van hetzelfde jaar was een proefscrie van 100 stuks 
gereed, welke aan laboratorium- en troepenbeproevingen werd 
onderworpen. De resultaten van deze beproevingen leerden, 
dat nog een aantal verbeteringen moest worden aangebracht. 
Zo liet de verstaanbaarheid bij het telefoneren nog te wensen 
over en was de uitademingsweerstand nog te hoog. Ook de 

moeilijkheden inzake de tolerantie betreffende de dikte van 
het rubberventiel waren toen nog niet ten volle opgelost. 

De constructie van de nieuwe ventielen in het bestaande gas-
masker is zodanig, dat de oude ventielen zonder moeite door 
de nieuwe kunnen worden vervangen. 

§ 5. Oorzaken van de gebreken 
De deskundigen zijn van mening, dat de constructie van de 

ventielen onjuisl is geweest, Als fouten wijst men aan een on-
juiste vcntielzciting, het op onjuiste wijze geplakt zijn van het 
ventiel op de venlielbodem, de ongelijkmatige dikte van de 
rubber, in het ventiel verwerkt, alsmede een te sterke bolling 
van het ventiel bij het uitademen als gevolg van een onjuiste 
constructie van het venliclhuis-deksel. 

Als oorzaak van de late ontdekking van de gebreken noemt 
men de onvoldoende keuringsapparatuur, vermeld onder S 3, 
en liet i.i onvoldoende mate onderkennen van de grote invloed 
van de graad van bevochtiging vóór de keuring van de ventielen. 
Deze onderdelen van het gasmasker hadden slechts licht be-
vochtigd mogen worden, genoeg om de hoeveelheid vocht bij 
een- of tweemaal uitademen nabij te komen. De bevochtiging 
met stoom gaf te veel vocht. Men kreeg derhalve een te gunstig 
beeld van de afsluiting van het ventiel. 

S 6. Commerciële aspecten 
In de jaren 1951, 1952, 1953 en 1954 heeft het directoraat 

in totaal ruim 400 000 gasmaskers goedgekeurd en afgeno-
men. De prijs voor het gasmasker, met inbegrip van tas en 
ander toebehoren, bedraagt f 40,84. De kosten van de vervaar-
diging van een nieuw ventiel zijn f 0,75 per stuk. 

Het commerciële beleid is gericht geweest op Je fabricage 
van een nationaal produkt. 

§ 7. Conclusies 
Na beschouwing van het in de voorafgaande paragrafen ge-

schetste verloop van de produktie van gasmaskers is de com-
missic tot de volgende conclusies gekomen. 

Met bevreemding heeft de commissie kennis genomen van 
het feit, dat de R.V.O.-T.N.O. niet vóór 1951 ten volle bij hel 
onderzoek op het gebied van gasmaskers betrokken is geweest, 
hoewel deze organisatie zich van haar oprichting in 1947 af met 
het vraagstuk van de gasoorlog had beziggehouden en tevens 
de outillage voor een dergelijk onderzoek bezat. Toch had de 
chef van de generale staf reeds in 1947 de technische staf be-
last met een onderzoek naar de invoering van een modern 
gasmasker. De commissie betreurt het, dat niet reeds vóór 
1951 de noodzakelijke coördinatie tot stand is gebracht. 

Het verdere verloop van de gebeurtenissen volgend, consta-
teert de commissie, dat de produktie van gasmaskers in mei 
1951 is aangevangen en dat het directoraat eerst enkele maan-
den tevoren overleg 'met de Nederlandse industrie over de 
realiseringsmogelijkheden van de order had gepleegd. Dit was 
weer een gevolg van de omstandigheid, dal de chef van de 
generale staf zijn wensen inzake de produktie van gasmaskers 
op zeer korte termijn aan de directeur materieel landmacht 
kenbaar maakte. Dit maakte, dat het directoraat mei meer haast 
moest handelen dan gewenst was. De Minister was toen 
van oordeel, dat de strijdkrachten in ieder geval op korte 
termijn een gasmasker moesten bezitten. De tijdnood, waarin 
het directoraat geraakte, was een gevolg van de omstandig-
heid, dat tijdens de naoorlogse periode tot 1951 de aandacht 
van de militaire autoriteiten voornamelijk gericht was op de 
troepenmacht in Indonesië en haar repatriëring. Een vraag-
stuk als dat van de gasmaskers had toen geen hoge prioriteit. 
Dit werd anders na het uitbreken van de Koreaanse oorlog. Het 
directoraat heeft ten gevolge van de tijdnood een aantal beslis-
singen genomen, welke anders wellicht beter waren doordacht. 
Zo beschouwt de commissie de beslissing van hel directoraat 
om de constructie van het ventielhuis te wijzigen — in de hoop 
door een eenvoudige constructie de produktie te bespoedigen — 
als te snel genomen. Zij betreurt het, dat de directeur materieel 
landmacht alvorens deze beslissing te nemen niet ter zake het 
advies van deskundigen — met name dat van de ontwerper van 
het gasmasker, de eerdergenoemde hoofdofficier van de tech-



32 

nische staf — heeft ingewonnen. Het gevolg hiervan is geweest, 
dal een te grote concessie aan de kwaliteit van dit gasmasker 
werd gedaan. De ontwerper was er bij de constructie van het 
ventiel van uitgegaan, dat dit bij de eerste ademtocht gesloten 
diende te zijn, ten einde ook de vereiste bescherming tegen 
zenuwgassen te bieden. Als gevolg van de wijziging in de con-
structie van het ventielhuis, bleek dit niet meer het geval te zijn. 

Had het directoraat de door de ontwerper voorgestelde 
constructie en keuringsmethode aangehouden, dan zou het — 
indien diens berekeningen juist waren geweest — met de later 
gebleken gebreken niet te kampen hebben gehad. Hoe dit ook 
zij, vaststaat, dat deze hoofdofficier tijdig heeft gewezen op 
de noodzaak, dat het ventiel bij de eerste ademtocht gesloten 
diende te zijn. Ook de door hem destijds geuite bezwaren 
tegen de keuringsapparatuur bleken naderhand juist te zijn. 
De politieke en militaire leiding stond echter in 1951 op het 
standpunt, dat de troep op korte termijn met een gasmasker 
diende te worden uitgerust, zij het dan, dat dit tegen zenuw-
gassen in hoge concentraties geen bescherming zou bieden. 
De commissie kan zich derhalve niet verenigen met de voor-
stelling van zaken alsof de ontwikkeling op het gebied van 
de A.B.C."Oorlogvoering sinds 1951 de wetenschap bracht, dat 
men aan het uitlaatventiel hogere eisen moest stellen. 

De commissie wijst erop, dat het bij het directoraat be-
staande gebrek aan geschoolde keurmeesters ook voor de keu-
ring van dit nieuwe produkt niet is opgeheven. De industrie had 
nog geen ervaring op het gebied van de produktie van gas-
maskers. Het directoraat zou door middel van een deskun-
dige keuring eerder gewaarschuwd zijn, dat de produktie feilen 
vertoonde en dat de keuringsapparatuur zelf onvoldoende was. 
Men kon met de verstrekte apparatuur niet de voorgeschreven 
onderdruk meten. 

Ook hier weer zou een staatsbedrijf als dat der Artillerie-In-
richtingen, dat vroeger over een staf deskundige keurders be-
schikte. een uitkomst geweest zijn. 

Het gevolg van het gebrek aan deskundige keurders was, dat 
gasmaskers zijn goedgekeurd, afgenomen en betaald, welke 
feitelijk niet voldoende deugdelijk waren; de gasmaskers vol-
deden niet aan alle technische specificaties, omdat deze niet ge-
toetst konden worden, met name kon men niet met de voorge-
schreven onderdruk meten. Naderhand is gebleken, dat op de 
punten, welke niet getoetst konden worden, juist de fouten 
lagen. 

V. De gevechtsschoenen 

§ 1. De ordervoorbereiding 

In 1951 achtte de chef van de generale staf het gewenst bij 
de bestudering van het project der nieuwe gevechtskleding 
ook het schoeisel in de beschouwingen te betrekken. Afgezien 
van de wenselijkheid van eenheid in uitrusting van de 
N.A.V.O.-trocpen, speelde daarbij tevens een belangrijke rol, 
dat de destijds in gebruik zijnde hoge zwarte schoenen aan-
leiding gaven tot klachten, met name ten aanzien van de maat-
voering en de leest. 

De door de chef van de generale staf ingestelde werkgroep 
P.S.U., Persoonlijke Standaard Uitrusting, bestaande uit ver-
tegenwoordigers van de generale staf, de directeur materieel 
landmacht en de inspecteur der intendancc — belast met de 
bestudering van het probleem van de invoering van de ge-
vechtskleding — rapporteerde in oktober 1954 aan de chef 
van de generale staf o.m. omtrent de gewenstheid van de in-
voering van een nieuwe — Amerikaanse — gevechtsschoen, 
laarsmodel. 

Na kennis genomen te hebben van dit rapport, besliste de 
chef van de generale staf, dat men niet verder mocht experi-
menteren. Op dat moment waren de grote voorraden van de 
schoenen van het oude model bijna uitgeput. Derhalve was het 
op logistieke gronden aantrekkelijk om tegelijk met de nieuwe 
gevechtskleding ook het nieuwe schoeisel aan te schaffen. 

In november 1954 vond er een bespreking plaats tussen ver-
tegenwoordigers van de generale staf, het directoraat materieel 

landmacht en de inspecteur der intendancc omtrent de moge-
lijkheden tot het realiseren van de door de chef van de gene-
rale staf genomen beslissing. Algemeen was men van mening, 
dat — ter wille van de nationale economie — de order voor 
deze schoenen in Nederland diende te worden geplaatst. De 
vertegenwoordigers van het directoraat en de inspectie der in-
tendance drongen er op aan, eerst een proeforder van 10 000 
paar te plaatsen. Zij achtten het niet mogelijk zonder meer de 
Amerikaanse voorschriften over te nemen, omdat de grond-
stoffen en de produktiemethoden in Nederland verschillend 
zijn van die in Amerika. Onder meer zou het leer moeten wor-
den gelooid volgens de Nederlandse methode en de huiden zou-
den van een ander soort vee afkomstig zijn. Daarbij kwam, 
dat de fabricagemethode van de Nederlandse rubberindustrie 
afwijkt van de Amerikaanse. Tevens verschilt de Amerikaanse 
leest van de Nederlandse. Derhalve wenste men van deze zijde 
te beginnen met een proeforder ten einde in staat te zijn even-
tuele gebreken ten gevolge van de verschillen in grondstoffen 
en produktiemethoden tijdig te onderkennen en te verhelpen. 

De vertegenwoordigers van de generale staf, daartoe door 
hun chef geïnstrueerd, achtten het daarentegen noodzakelijk, 
dat men direct met de produktie zou beginnen. Zij wensten op 
grond van de reeds eerder genoemde logistieke overwegingen de 
troep op de kortst mogelijke termijn met de nieuwe gevechts-
schoenen te doen uitrusten. Van deze zijde meende men, dat de 
technische bezwaren waren te ondervangen door de schoenen 
identiek aan de Amerikaanse te maken en volgens de Ameri-
kaanse voorschriften. Hierna hebben de directeur materieel 
landmacht en de inspecteur der intendance alsnog getracht de 
chef van de generale staf te overtuigen van de noodzaak om 
met een proeforder te beginnen Laatstgenoemde bleef echter 
bij zijn standpunt, dat het technisch mogelijk moest zijn om 
direct met de produktie aan te vangen. De Minister heeft het 
advies van de chef van de generale staf opgevolgd en heeft 
opdracht gegeven om direct met de produktie te beginnen. 

De directeur materieel landmacht heeft zich bij dit besluit 
neergelegd. Hij heeft zich de bijstand verzekerd van een 
reservemajoor van speciale diensten, die reeds vóór en na de 
tweede wereldoorlog werkzaamheden had verricht bij de aan-
schaffing van schoenen. Zijn werkzaamheden bepaalden zich 
tot het vertalen van het Amerikaanse voorschrift en het ver-
lenen van medewerking bij het samenstellen van het Neder-
landse technische voorschrift. Hierin heeft men getracht zo-
veel mogelijk aan de wens van de chef van de generale staf 
tegemoet te komen door zich zo nauwkeurig mogelijk te hou-
den aan de Amerikaanse technische eisen bij het opstellen van 
de Nederlandse eisen. Noodgedwongen heeft men echter een 
aantal Amerikaanse eisen, waaraan de Nederlandse industrie 
onmogelijk kon voldoen, afwijkend in het Nederlandse voor-
schrift opgenomen. Zo werden in samenwerking met T.N.O. 
Rubber te Delft en T.N.O. Leer te Waalwijk de eisen, te stellen 
aan de grondstoffen, aangepast aan de mogelijkheden van de 
Nederlandse industrie. 

§ 2. De uitnodigingen tot prijsopgaaf 
In oktober 1955 vond een bespreking plaats tussen het direc-

toraat en de Federatie van de Nederlandse schoenindustrie. 
Het betrof hier een oriënterend gesprek ten aanzien van het 
onderbrengen van de grote op handen zijnde schoenenorder, bij 
de Nederlandse industrie. Besproken werd de vraag, welke 
nieuwe investeringen nodig zouden zijn als gevolg van het over-
schakelen van de door de overgrote meerderheid van de 
Nederlandse schoenfabrikanten gevolgde produktiemethode op 
het ,,good-ycar"-systeem, dat in Amerika wordt gevolgd. 

In april 1956 pleegden het directoraat en een commissie uit 
genoemde Federatie overleg, waarbij het directoraat de hoe-
veelheden te produceren gevechtsschoenen bekendmaakte. 
Tevens stelde het voor die bedrijven, welke ten gevolge van de 
omschakeling grote investeringen moesten doen, optieorders in 
het vooruitzicht. Geen bedrijf in Nederland bleek toen bereid 
of in staat de gehele order — te weten 283 000 paar — op 
korte termijn uit te voeren. 
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Hierna volgde de officiële uitnodiging tot prijsopgaaf, gc- [ 
richt aan die bedrijven, waarvan door middel van de Federatie 
van de Nederlandse schoenindustrie bekend was, dat zij belang-
stelling voor een deel van de order hadden. Het hierbij ge-
voegde technische voorschrift diende om bij de inschrijving tot 
vergelijkbare normen te komen. Bij de offerteaanvraag was 
tevens bepaald, dat de opdrachtgever — behalve het eind-
produkt — ook de halffabrikaten zou keuren, omdat bij de 
fabricage van schoenen de gebruikte grondstof bepalend is 
voor het eindprodukt. Wanneer het eindprodukt gereed is, kan 
de kwaliteit van de grondstof niet meer worden gecontroleerd. 

§ 3. De gunning 
In mei 1956 ging het directoraat over tot de gunning. De 

order van 283 000 paar gevcchtsschoenen werd bij zes bedrij-
ven in Nederland en een bedrijf in Duitsland ondergebracht. 
Één bedrijf kreeg een order van 8000 paar, een ander bedrijf 
kreeg een order van 135 000 paar; de resterende vier bedrijven 
kregen elk een order van 10 000 paar. De Duitse onderneming 
ontving een opdracht voor de fabrikage van 100 000 paar. 
Bij deze gunning week het directoraat af van de regel, dat de 
laagste aanbieder de order dient te krijgen. Zoals reeds eerder 
werd gesteld, was geen bedrijf in Nederland op dat moment in 
staat of bereid de gehele order op korte termijn uit te voeren. 
De leveringstermijn gaf prioriteit bij deze gunning. Het direc-
toraat achtte het niet verantwoord aan de eerder genoemde 
vier bedrijven een grotere opdracht dan 10 000 paar te ver-
strekken, gezien hun onbekendheid met het ,.good-year"-sy-
steem. De omstandigheid, dat de schoenenorder — ten gevolge 
van ontoereikende leveringstermijnen of te hoog prijsniveau — 
niet in haar geheel in Nederland kon worden ondergebracht, 
noopte het directoraat ertoe de fabricage van 100 000 paar aan 
een Duitse fabrikant op te dragen. 

§ 4. De in de praktijk opgedane ervaring met de gevechts-
schoenen van de eerste order 

De uitgifte bij de troep begon in april 1957. Reeds in de 
eerste weken bleek, dat bij een aantal schoenen kleine stukjes 
rubber aan de punt van de zool afbrokkelden. Noch de lcve-
ranciers, noch T.N.O. Rubber konden hiervoor een verklaring 
geven. 

Men beschouwde dit euvel als een kinderziekte. Naar de 
afbrokkelingsmoeilijkheden werd een uitgebreid onderzoek in-
gesteld. Behalve de grondstoffen, werd ook het produktieproecs 
aan een grondige beschouwing onderworpen. 

De meerderheid der schoenfabrikanten was voor het leer, de 
rubber en het textiel aangewezen op onderleverancicrs. De ver-
antwoordelijkheid voor de keuze van de onderleveranciers be-
rustte bij de schoenfabrikanten. Zo hadden deze de eisen — ten 
aanzien van de rubberzooi, in het technisch voorschrift gesteld 
— naarde rubberfabrikanten gestuurd. Laatstgenoemden hadden 
bij hun offerte aan de schoenfabrikanten gegarandeerd, dat deze 
een rubberzooi zouden krijgen, welke aan het technisch voor-
schrift zou voldoen. Zoals reeds eerder vermeld, droeg het 
directoraat de verantwoordelijkheid voor de keuring van de 
halffabrikaten. In samenwerking met Ï .N.O. Rubber heeft het 
directoraat deze keuring verricht en heeft het op grond van zijn 
ervaringen de — later in de eerste order verwerkte -— half-
fabrikaten destijds goedgekeurd. De geleverde rubberzolen vol-
deden aan de gestelde technische eisen. De fout lag derhalve 
niet bij de leveranciers van de rubbcrzolen. Bovendien hadden 
dezen destijds de rubberzolen geleverd voor de zwarte hoge 
schoenen, welk model speciaal voor de commandotroepen was 
vervaardigd. Hierbij hadden zich geen moeilijkheden voorge-
daan. 

Men heeft toen getracht de oplossing te vinden in een 
nauwere samenwerking tussen de rubber- en de schoenfabrikan-
ten. Overeengekomen werd, dat de leveranciers van de rubber-
zolen eisen mochten stellen met betrekking tot de produktie-
methode van de schoenfabrikanten. Het directoraat zou hulp 
verlenen bij het toezicht op de naleving van het overeen-

gekomene door een aantal keurmeesters op te dragen ook op 
de fabricagemethode te letten, zoals op de naalden, de stik-
snelheid, het garen, enz. 

Hierbij kwam, dat men geen tijd had om nog te gaan experi-
menteren, omdat de optieorders mede gegeven waren met het 
oog op een doorlopende produktie en omdat de bevoorrading 
van de troep niet mocht stagneren. 

S 5. De gunning van de tweede order 
Omdat hel directoraat bij de eerste order aan de Nederlandse 

bedrijven een vervolgordcr in het vooruitzicht had gesteld en 
het de verantwoordelijkheid droeg voor een vlotte, doorlopende 
bevoorrading, besloot de directie — na overleg met T.N.O. 
Rubber en de fabrikanten van rubberzolen — het technisch 
voorschrift niet essentieel te wijzigen bij de tweede order. Wel 
werden in het technische voorschrift enige wijzigingen aan-
gebrachl in de hoop, dat — wanneer daaraan zou zijn vol-
daan — het afbrokkelen van de rubberzooi minder zou zijn. 
Het directoraat wist voorts ditmaal met betrekking tot het 
eventuele afbrokkelen van de rubbcrzool van de schoenfabri-
kantcn een garantie van acht maanden te bedingen. 

In november 1957 ging het directoraat over tot de gunning 
van de tweede order van 200 000 paar gevcchtsschoenen. Vol-
gens de volgorde, vermeld bij de eerste order, werden aan 
dezelfde zes bedrijven in Nederland de volgende hoeveelheden 
gevcchtsschoenen gegund. Het eerstgenoemde bedrijf kreeg een 
order van 5500 paar, het als tweede genoemde kreeg een order 
van 98 500 paar; de resterende vier bedrijven kregen ditmaal 
elk een order van 11 000 paar. Een Belgisch bedrijf kreeg op-
dracht tot het produceren van de resterende 52 000 paar, welke 
buiten de optie vielen. Dit bedrijf had met de laagste prijs voor 
de tweede order ingeschreven. 

S 6. De in de praktijk opgedane ervaring met de 
gevcchtsschoenen van de tweede order 

Aan de basiscommandant werd het verzoek gericht met 
spoed enige partijen schoenen van de tweede order uit te geven, 
ten einde het resultaat van deze produktieserie te vernemen. 
Op grond van dit onderzoek is gebleken, dat bij de schoenen 
van de tweede order het afbrokkelingsverschijnsel zich nog 
maar zelden voordoet. 

§ 7. De reparatie van de gevechtsschoenen niet 
afgebrokkelde rubbcrzolen 

De schoenfabrikant, die als enige in Nederland reeds voor-
dien het ,,good-year"-systeem toepaste, slaagde er al spoedig in 
om de oorzaak van het afbrokkelen van de rubberzooi op te 
sporen. De desbetreffende fabrikant beschouwde dit als zijn 
fabrieksgeheim en wilde hiervan derhalve geen mededeling 
doen. Het basiscommando heeft hierop besloten de reparaties 
aan de gevechtsschoenen aan deze fabrikant op te dragen. Sinds 
de uitgifte van de gevechtsschoenen in april 1957 zijn ongeveer 
125 000 paar bij de troep in gebruik. Van dit aantal zijn ten 
gevolge van het afbrokkelen van de rubberzooi 16 691 paar, dat 
is ± 13 pet., gerepareerd. 

S S. De commerciële aspecten 
a. Optie-orders 
Voor het produceren van gevcchtsschoenen volgens Ameri-

kaanse voorschriften waren destijds investeringen vereist, o.a. 
als gevolg van het overschakelen van de Nederlanse schoen-
industrie op het .,good-year"-systeem. De schoen fabrikanten 
waren tot deze overschakeling bereid, indien zij op een vervolg-
order konden rekenen. Het directoraat heeft hierop aan die-
genen, die voor de eerste order belangstelling hadden, een 
optierecht in het vooruitzicht gesteld. De directie achtte het een 
juist beleid, de gedane investeringen ook voor een reeds in het 
vooruitzicht zijnde vervolgordcr produktief te maken door deze 
bij dezelfde fabrikanten te plaatsen. Op deze wijze zou men 
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— gezien over de gehele produktie — tot een lagere kostprijs 
kunnen komen. Tevens hoopte men op deze wijze de industria-
lisaiie in Nederland te hevorderen. Op de orders, geplaatst in 
het buitenland, werd geen optierecht verleend. 

/>. Garanties 
Voor zover het de eerste order betreft, kon het directoraat 

— wanneer het eindprodukt eenmaal was gekeurd en alge-
nomen — geen aanspraak maken op schadevergoeding inzake 
naderhand gebleken gebreken, omdat deze gebreken niet voort-
vloeiden uit het niet opvolgen van het technisch voorschrift. 
De fabrikanten, die de risico's van kinderziekten voorzagen, 
bezaten een sterke onderhandelingspositie, omdat de produktie 
van de gevechtsschoenen zeer urgent was. De omstandigheid, 
dal de eerste order in feite een proeforder was, maakte, dat het 
directoraat geen garantie bij deze order had kunnen bedingen. 
De als gevolg van het afbrokkelen van de rubberzolen in repa-
ratie gegeven gcvechtssehocncn kwamen derhalve voor rekc-
ning van het Rijk. De prijs voor deze reparatie bedroeg f 7,25. 
De reparatiekosten ten gevolge van het afbrokkelen der rubber-
zolen hebben het Rijk 16 691 x f7,25, dat is f 121 009,75 
gekost. 

Bij de tweede order wist het directoraat een garantie van acht 
maanden te bedingen. De resultaten van deze produktiescric 
hebben uitgewezen, dat het euvel van het afbrokkelen van de 
rubberzooi hierbij weinig meer voorkomt. De kosten voor de 
binnen acht maanden in reparatie gegeven schoenen werden 
door de schoenindustrie gedragen. 

c. Industrialisatie-aspect 
Een van de gunstige gevolgen van het plaatsen van de schoc-

nenorder in Nederland is geweest, dat de schoenfabrikanten 
en de met hen nauw samenwerkende onderlcvcranciers hicr-
door in staat werden gesteld hun outillage te moderniseren. 
Aanvankelijk ondervond het directoraat vele moeilijkheden bij 
de leveranciers om tot andere werkwijzen over te gaan. In het 
begin zijn er zelfs protcstvergaderingen gehouden tegen de voor-
schriften van het directoraat. Mede dank zij T.N.O. heeft 
het directoraat de fabrikanten kunnen overtuigen zijn ziens-
wijze te volgen. Op deze wijze is dit deel van de Nederlandse 
industrie over een dood punt heen gekomen. Dank zij de schoe-
nenorders heeft de industrie zich kunnen moderniseren en daar-
door betere kansen op de internationale markt verkregen. 

tl. Buitenlandse orders 
Bij de eerste order werd de fabricage van 100 000 paar ge-

vcchtsschoencn aan een Duitse fabrikant opgedragen. De prijs 
van f 38,94 van deze ondernemer lag een paar gulden hoger 
dan die in Nederland, len gevolge van de hoge invoerrechten. 
De prijs zonder invoerrechten bedroeg f31.40. De ccrstbe-
doelde prijs was echter nog lager dan die van het Nederlandse 
bedrijf, dat ten gevolge van zijn hoge prijs — te weten f 40,65 
— niet voor een opdracht in aanmerking kwam. 

Bij de tweede order van 200 000 paar was het optierecht nog 
van kracht. Daarnaast waren 52 000 paar „vrij". Het directoraat 
heeft hiervoor in Nederland, België en Duitsland prijsopgave 
gevraagd. In verband met de prijs heeft het directoraat aan een 
fabrikant in België opgedragen deze 52 000 paar te produceren. 
De Belgische prijs, te weten f31 , lag gunstig wegens de Benc-
luxsamenwerking. De prijs voor de Duitse industrie lag on-
gunstig ten gevolge van de 24 pet. invoerrechten. Bij de eerste 
order had niet de prijs, maar de leveringstermijn een doorslag-
gevende rol gespeeld. Bij de tweede order was het omgekeerde 
het geval en toen was de Duitse fabrikant te hoog met zijn prijs 
van f 38,94. 

e. Herstellingswerkplaats 
Sedert maart 1958 wordt de Intendancewerkplaats te 

's-Gravenhage ingeschakeld bij de reparatie van de gevechts-
schoenen. Zoals reeds eerder gesteld, had het Basiscommando 
voordien aan het bedrijf, dat aanvankelijk als enige het reparatie-
proces beheerste, alle reparaticopdrachten gegeven. Aangezien 

naderhand ook andere bedrijven erin slaagden dit proces te 
beheersen, leek het gewenst tot een kostenvergelijking te 
komen. Hiertoe werd de Intendancewerkplaats ingeschakeld. 
Een ander motief hiervoor is de technische kennis van het 
reparatieproces zelf te kunnen bezitten. Ten gevolge van de 
snelle invoering van de gevechtsschoen ontbreken bij de herstel-
onderdelen van de parate strijdkrachten nog de nodige machi-
nes om de reparaties zelf te kunnen verrichten. Gevolg hiervan 
is, dat de schoenen naar de fabriek moeten worden gezonden, 
welke het reparatieproces beheerst. In de praktijk gaat hier 
veel tijd mee verloren, zodat het streven is zo vlug mogelijk 
deze schoenen bij de strijdkrachten zelf te kunnen laten repa-
reren, hetgeen — gelet op eventuele oorlogsomstandigheden — 
zeer gewenst is. 

De Intendancewerkplaats te 's-Graveohage is erin geslaagd 
de schoenen op de juiste wijze te repareren. Proefondervindelijk 
is men tot de goede oplossing voor de gerezen moeilijkheden 
gekomen. 

Tot op heden is nog geen beslissing genomen inzake de 
vraag of de reparaties in de civiele sector dan wel in militaire 
werkplaatsen dienen plaats te vinden. Dit is mede een gevolg 
van het feit, dat men tot dusver nog geen juiste kostenverge-
lijking heeft verkregen. 

ƒ. Kostenvergelijking lusten de oude en de nieuwe schoenen 
De aanschaffingsprijs van een paar zwarte hoge schoenen 

bedroeg f 18. De resultaten van het gebruik hebben uitgc-
wczen, dat de gebruiker hierop ongeveer 10 maanden kon 
lopen. Daar de gebruiker moest beschikken over 2 paar 
schoenen, moesten hem — gedurende een diensttijd van 18 
maanden — in totaal 4 paar worden verstrekt. Daarbij komt, 
dat deze schoenen om de 6 a 8 weken voor een grote reparatie 
— hakken en zolen — moesten worden ingenomen. Deze 
kosten bedroegen per reparatie ongeveer f 5. De totale kosten 
voor dit schoeisel bedroegen derhalve — genomen over een 
diensttijd van 18 maanden — 4 x f 18 = f 72 aanschaffings-
kosten. vermeerderd met 5 X 4 X f 5 = f 100 reparatiekosten. 
Het totale bedrag is derhalve f 172. 

De aanschaffingsprijs voor een paar gevechtsschoencn be-
draagt ongeveer f 38. De gebruiker kan hier 18 maanden op 
lopen. De reparatiekosten bedragen ongeveer f 10 per paar bij 
een diensttijd van 18 maanden. De kosten voor dit schoeisel 
draeen 2 X f 38 = f 76 aanschaffingskosten, vermeerderd met 
2 x f 10 = f 20 reparatiekosten. De totale kosten bedragen 
derhalve f 96. 

§ 9. Conclusies 

De commissie is van mening, dat uit de hiervoor gegeven 
weergave van de feiten blijkt, dat het directoraat materieel land-
macht de opdracht betreffende de aanschaffing van gevechts-
schoenen, gezien de omstandigheden, op een juiste wijze heeft 
uitgevoerd, behoudens op één onderdeel, waarop de commissie 
hieronder terugkomt. 

Het directoraat heeft zich verzekerd van de hulp van des-
kundigen bij het opstellen van de technische eisen. De gunning 
is op de juiste wijze verlopen. De industrialisatieaspecten heeft 
het directoraat niet uit het oog verloren en ook heeft het de 
keuring goed verricht. De commissie stemt eveneens in met de 
wijze, waarop de naderhand bij de produktie van de gevechts-
schocnen gerezen problemen zijn opgelost. 

De commissie betreurt het echter, dat er geen proeforder is 
geplaatst. De Minister heeft destijds de opdracht aan de dircc-
teur materieel landmacht gegeven om direct met de produktie 
te beginnen. De bewindsman liet zich bij zijn beslissing om 
geen proeforder te plaatsen, leiden door het advies van de chef 
van de generale staf, die op logistieke gronden geen langer uit-
stcl van de produktie wenste. De commissie is van mening, dat 
de Minister dit overhaaste handelen had moeten voorkomen. 
Indien de Minister tijdig voor een betere coördinatie tussen de 
behocftebepalende en de aanschaffende instanties had zorg 
gedragen, zou h;j niet ten gevolge van tijdnood gedwongen zijn 
geweest om het besluit te nemen geen proeforder te doen plaat-
sen. Zoals uit de hierboven gegeven weergave van de feiten 
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blijkt, heeft deze beslissing een goede ordervoorbereiding ge-
schaad. 

Evenals bij de helmen wenste de chef van de generale staf 
een uitrustingsstuk gelijk aan het Amerikaanse. Ook hier weer 
bleek, dat het directoraat zonder een gedegen technische order-
voorbereiding of zonder proefordcr aan deze wens eerst na 
een aantal moeilijkheden kon voldoen. 

VI. De jeepwielen 

§ 1. Voorgeschiedenis 
Op 17 januari 1953 bestelde het bureau aankoop voertuigen 

van de sectie aankoop materieel van de afdeling Commerciële 
Zaken van het directoraat materieel landmacht bij een firma 
te Amsterdam 217 stuks jeeps, te leveren door een fabriek 
in België. Bij deze order eiste het directoraat de montage van 
z.g. gedeelde wielen — dit zijn wielen, waarvan de velg uit 
twee gedeelten bestaat —, i.p.v. de oorspronkelijke ,,wcll-base-
wiclen". De gedeelde velg. zoals toegepast op de Amerikaanse 
oorlogsjeep, bood het grote voordeel, dat de destijds in gebruik 
zijnde z.g. „combat-tires", een soort banden, hierop konden 
worden gemonteerd en dat deze banden bij b.v. lekschieten door 
directe treffers niet van de velg afliepen. De normale terrein-
banden konden hierop eveneens worden gemonteerd. Een bij-
komstig voordeel achtte het directoraat de mogelijkheid om 
de banden zonder hulp van bandenlichters, nl. eenvoudig door 
het losdraaien van een aantal moeren te verwisselen. 

De Amsterdamse firma heeft deze gedeelde wielen bij een 
Friese fabriek besteld volgens een model, overeenkomstig een 
oorspronkelijk Amerikaans oorlogsjeepwiel, hetgeen door het 
directoraat ter beschikking werd gesteld. Voordat het direc-
toraat deze jeepwielen bestelde, heeft het geen proefordcr ge-
geven. 

De wielen zijn met de voertuigen in het vierde kwartaal 1953 
door het directoraat gekeurd en vervolgens afgeleverd aan het 
eerste voertuigenpark. De met deze wielen uitgeruste voertuigen 
zijn ter beschikking gesteld van de Koninklijke marechaussee. 

Op 15 juni 1955 meldde een motortransport-onderofficier 
van de Koninklijke marechaussee aan het directoraat diverse 
klachten betreffende geconstateerde defecten aan de jeeps, 
o.m. inhoudende het slingeren van de wielen, een gevolg van 
bet uitslijten van de gaten van de wielbouten door het veelvul-
dig verwisselen van de banden. 

Daar de wielen door de Friese firma geleverd waren con-
form de door het directoraat verstrekte technische voorschrif-
ten, kon geen schadevergoeding worden gevraagd. 

§ 2. Modificaties 
Het directoraat heeft vervolgens de klachten voorgelegd 

aan de basiscommandant en deze heeft de bestudering daar-
van aan de afdeling onderhoud van de 103 T.D. basisgroep 
opgedragen. 

In de werkgroep motormaterieel van deze basisgroep zijn de 
klachten verder behandeld. De inspecteur technische dienst 
heeft aan deze werkgroep adviezen verstrekt om de wielen te 
verbeteren. Een opdracht tot het vervaardigen van een der-
gelijk gemodificeerd jeepwiel is aan de Friese firma gegeven. 
Na beproeving bleek dit wiel niet te voldoen. 

Op 4 juni 1956 besloot de werkgroep, dat de afwikkeling van 
de modificaties der jeepwielen weer overgedragen zou worden 
door het basiscommando aan het directoraat. 

Inmiddels diende een technische hoofdambtenaar. ressor-
terende onder het basiscommando, een ontwerp van een ge-
modificeerd wiel bij het directoraat in. Dit ontwerp heeft de 
inspecteur van de technische dienst bestudeerd en hij bracht 
hierin enkele wijzigingen aan, welke het principe overigens niet 
aantastten, maar enige verfijningen inhielden. De Friese firma 
heeft naar dit modclwiel vijf stuks a raison van f 14,50 per 
wiel gemaakt. Deze wielen bleken na een proeftijd te voldoen. 

De inspecteur heeft vervolgens aan de commandant 103 T.D. 
basisgroep bericht gestuurd de modificatie te doen uitvoeren 
volgens het oorspronkelijk ontwerp — zonder de verfijningen — 

van bedoelde technisch hoofdambtenaar. De prijs van het ge-
modificcerde wiel met de verfijningen bleek voornamelijk door 
de uitgebreidere machinale bewerking te hoog te zijn. 

Op 18 juli 1957 liet het directoraat de Friese firma tegen 
een prijs van f 8.50 per wiel de modificaties volgens het model 
van de technisch ambtenaar aan 2110 jeepwielen aanbrengen. 
De prijs van f 8,50 had de accountantsdienst van het ministerie 
nagegaan en redelijk geacht. 

Op 1 november 1957 verhoogde het directoraat de order 
van 2110 op 3190 wielen tegen de overeengekomen prijs van 
f' 8,50 per wiel. 

De gemoderniseerde jeepwielen zijn normaal afgeleverd en 
op de jeeps gemonteerd. 

1 3. N.A.V.O.-wiel 
Volledigheidshalve laat de commissie hier nog volgen de 

geschiedenis van het N.A.V.O.-wiel, dat me! het hiervoren-
staande overigens niet heeft te maken 

Reeds geruime tijd wordt in N.A.V.O.-verband getracht 
een standaardisatie te bereiken van een aantal vitale auto-
onderdelen. 

Hiervoor ingestelde werkgroepen hebben een aantal stan-
daardisatic-akkoorden bereikt. Een standaardisatie-akkoord is 
bereikt b.v. over banden, en wel t.a.v. bandenmaten, draagver-
mogens en velgafmetingen. De standaardisatie van wielen, ook 
jeepwielen, is het onderwerp van een langdurige studie ge-
weest. De bedoeling is, dat deze wielen op de verschillende 
jeeps in de verschillende landen gemonteerd kunnen worden. 

Aangezien de verschillende Regeringen gebruik wensten te 
maken van de in haar landen reeds bestaande outillages ter 
vervaardiging van jeepwielen. kon men het niet eens worden. 
Van Belgische zijde is toen een compromisvoorstel gedaan. 
Dit voorstel hield in, dat een „losneembare" velg gestandaardi-
seerd zou worden, welke op elk wiel zou passen, terwijl de 
wielen aangepast zouden kunnen blijven aan de nationale nor-
men. Ten einde na te gaan of dit voorstel technisch uitvoer-
baar was, heeft men in een aantal landen proeven genomen. 
In Nederland heeft het directoraat materieel landmacht een 
ontwikkelingsopdracht voor 10 wielen bij de Friese firma ge-
plaatst voor een totaalbedrag van f 1795. 

Kort na de aanvang van dit ontwikkelingsproject werd het 
Belgische compromisvoorstel ingetrokken, omdat een aantal 
landen hun industrieën toen zover hadden gekregen, dat zij 
het Amerikaanse jeepwiel als standaardmodel aanvaardden. Bij 
dit laatste voorstel heeft Nederland zich onmiddellijk aange-
sloten, omdat Nederland reeds gebruik maakte van Amerikaan-
se jeeps en het wiel daarvan ook op allerlei aanhangwagens 
voorkomt. 

Het experiment met het z.g. N.A.V.O.-jeepwiel was hier-
mede beëindigd. 

§ 4. Conclusies 

De labriekstechnisehc eisen, welke aan het jeepwiel werden 
gesteld, waren, dat dit wiel gelijk moest zijn aan het Ameri-
kaanse. Evenals dit bij de helmen en de schoenen het geval 
was, kon aan deze eisen aanvankelijk niet worden voldaan. 
Ook hier zou een proefordcr hebben kunnen uitwijzen, welke 
moeilijkheden te verwachten waren. Deze is evenwel niet ge-
geven. 

Toen de wielen, gemaakt conform de technische voorschrif-
ten, toch nog fouten vertoonden, bleek weer het gemis win 
een onder het Departement van Oorlog ressorterende fabriek 
als de Artillerie-Inrichtingen om in de praktijk de fouten op 
te sporen. De commissie heeft de indruk, dat langs deze weg 
veel sneller gewerkt had kunnen worden dan wanneer werk-
groepen moeten worden benoemd om dit soort praktische 
zaken te bekijken. 

Dank zij het feit, dat een technisch hoofdambtenaar, ressor-
terendc onder het basiscommando, een oplossing voor de moei-
lijkheden heeft gevonden, is deze aangelegenheid zonder al 
te ernstige consequenties verlopen. 
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De financiële consequenties kwamen voor rekening van de 

Staat, omdat de fabriek een produkt had afgeleverd, dat be-
antwoordde aan de technische voorschriften. De commissie 
verwacht, dat het directoraat materieel landmacht in de toe-
komst nauwgezet de consequenties zal nagaan van het om-
zetten van Amerikaanse technische voorschriften in Neder-
landse fabriekstechnische eisen. 

VII. De Organische Chemische Industrie „Ossendrecht" 
(O.C.I.O.) 

§ 1. Inleiding 

Het initiatief tot het oprichten van een trotylfabriek te Os-
sendrecht is in 1949 uitgegaan van het Ministerie van Econo-
mischc Zaken. Toen men van het Ministerie van Oorlog hoor-
dc. dat er een munitievoorraad moest zijn voor één jaar oorlog-
voering, heeft het Ministerie van Economische Zaken met ver-
schillende gegadigden besprekingen gehouden. Van deze zijde 
beschouwde men het oprichten van een trotylfabriek toen als 
een belangrijk industrialisaticproject. 

Een jaar nadien, in 1950, nam het Ministerie van Oorlog het 
initiatief over. De directeur materieel landmacht had uit Parijs, 
waarin in N.A.V.O.-verband een groep van experts de munilie-
problemen voor geheel West-Europa onderzocht, de mededeling 
gekregen, dat het van belang was voor de westerse defensie, 
wanneer elk land in staat was om — althans voor een deel — 
voor zijn eigen trotylproduktie zorg 1c dragen. Dit achtte men 
van N.A.V.O.-zijde noodzakelijk, omdat de logistieke basis in 
Europa verbreed moest worden. Tot dan toe moesten vele soor-
ten munitie uit Amerika in Europa worden geïmporteerd. 
Wanneer men hiermede en met andere militaire goederen zou 
zijn doorgegaan, zou dit betekend hebben, dat er in tijd van 
oorlog geen produktiebasis in Europa zou zijn om de logis-
tiekc verzorging, de onderdelenvoorzicning en ook b.v. de mu-
nitievoorziening tot stand te brengen. 

De hoeveelheid, welke men aanvankelijk dacht nodig te 
hebben, werd naderhand aanmerkelijk teruggebracht. 

De gedachte om een trotylfabriek in Nederland on te zetten, 
sproot, behalve uit de verlangens in N.A.V.O.-verband, ook 
voort uit de Nederlandse wensen om een noodzakelijk munitie-
programma van f 450 miljoen af te werken. De metaalcapaci-
teit in Nederland hiervoor was voldoende: de hulscapaciteil 
was onvoldoende en daarom is er toen een tweede hulzenfa-
briek gebouwd: de buskruitfabricage vormde geen ernstig pro-
hleem, omdat de Koninklijke Nederlandse Springstoffen-Fa* 
hriek de haar toebedachte taak kon vervullen. 

De capaciteit om trotyl te fabriceren, was echter in Europa 
en in het bijzonder in Nederland zeer gering. In 1950 trad 
alleen West-Duitsland als exporteur van enig belang op en de 
vrees bestond, dat. wanneer dit land zich zou gaan herhewa-
penen, op export hiervandaan niet meer viel te rekenen. 
De directeur materieel landmacht was van oordcel, dat hij het 
munitieprogramma van f 450 miljoen niet mocht laten afhan-
gen van een mislukte of te late leverantie van trotyl. Dit werd 
uit een militair-logistiek oogpunt te riskant geacht. Bovendien 
waren voor dit munitieprogramma grote bedragen voor inves-
teringen uitgegeven, waarvan het rendement in gevaar zou 
komen bij een mislukte of te late leverantie van trotyl. 

Toen dan ook de behoefte aan trotyl was bepaald — in eerste 
aanleg zou het gaan om een opdracht voor de vervaardiging 
van 3000 ton ter waarde van ca. f 8,5 miljoen —, heeft de direc-
teur materieel landmacht in augustus 1952 in samenwerking 
met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische 
Zaken een aantal besprekingen gevoerd met vier onderncmin-
gen uil de chemische industrie, welke gegadigden voor deze 
opdracht zouden kunnen zijn. Met de N.V. Artillerie-Inrich-
tingen is men niet tot besprekingen gekomen, deze wenste niet 
als gegadigde beschouwd te worden. 

In september 1952 bleek, dat de drie grootste chemische 
bedrijven niet bereid waren de trolylfabricage op zich te nemen. 

Dit kwam hoofdzakelijk, omdat een trotylfabriek uit econo-
mischc overwegingen niet uitsluitend om de fabricage van trotyl 
wordt gebouwd, maar veel meer om de tussenprodukten, welke 
men bij de fabricage van trotyl kan winnen. Deze tussenpro-
dukten waren toen en zijn ook nu nog praktisch geheel in 
handen van enkele grote Europese kartels. De fabricage daar-
van lokte de grote Nederlandse fabrieken niet aan. 

Alleen de N.V. Rids was bereid de fabricage van de 
3000 ton trotyl op zich te nemen, mits hiervoor een 
nieuwe fabriek werd gesticht, welke in een aparte N.V. 
zou worden ondergebracht. De belangstelling van de N.V. Rids 
ging dan ook vooral in de richting van de bij de fabricage van 
trotyl vrijkomende bijprodukten. Deze N.V. hoopte — te zamen 
met een dochteronderneming — in staat te zijn een produktie-
proecs tot stand te brengen van grondstof tot volledig eind-
produkt. Daardoor zou een kostprijs kunnen worden bereikt 
voor de produktcn in de verschillende stadia, welke zo ver onder 
de buitenlandse prijzen zou liggen, met name van die van de 
bestaande kartels, dat daarmede zou kunnen worden gecon-
CÜrreerd. Aldus zou een voor Nederland nog niet in die vorm 
bestaande organiseh-chemischc industrie tot ontwikkeling kun-
ncn worden gebracht. 

Het is duidelijk, dat, wilde een dergelijk ambitieus project tot 
stand komen, veel kapitaal nodig zou zijn. Het ontbrak de 
N.V. Rids echter aan het nodige kapitaal, hetgeen deze N.V. 
ook niet kon aantrekken, omdat, zoals de Maatschappij tot 
Einanciering van het Nationaal Herstel N.V. op 31 oktober 
1952 aan de directeur materieel landmacht mededeelde, de 
financiële positie van de N.V. Rids zwak was. Ook de dochter-
N.V. kon in deze tijd nauwelijks het kapitaalgebrek en de 
liquiditeitsmoeilijkhcden het hoofd bieden. Gedurende de onder-
handelingen van september 1952 tot januari 1953 bleek dan 
ook, dat de financiële zijde grote moeilijkheden zou opleveren. 
Niettemin besliste de Staatssecretaris van Oorlog op advies van 
de directeur materieel landmacht, dat met deze N.V. in zee 
moest worden gegaan. 

Aan het einde van deze paragraaf wil de commissie nog het 
volgende opmerken. Nadat de N.V. Organisch-chemische in-
dustrie „Ossendrecht", O.C.I.O., was opgericht en de trotyl-
fabriek was gebouwd en nadat enige aanloopmoeilijkheden 
waren overwonnen, heeft het bedrijf technisch geheel aan de 
verwachtingen beantwoord. De fabriek heeft in ruime mate 
zowel wat hoeveelheid als als wat kwaliteit betreft het ver-
langde produkt afgeleverd. Deskundigen zeggen zelfs, dat de 
trotyl. welke de fabriek heeft afgeleverd, niet onderdoet voor 
de beste in de wereld. Ook leverde de fabriek, behalve in de 
aanloopperiode, altijd op tijd, totdat zij op 10 februari 1956 
werd stilgelegd. 

Voorts hebben de oprichting van deze fabriek en de trotyl-
produktie het mogelijk gemaakt, dat het Nederlandse pro 
gramma, wat de voorziene munitieproduktic betreft, ongestoord 
is kunnen worden afgewerkt. 

De moeilijkheden zijn van het begin tot het einde van finan-
ciële aard geweest. 

De commissie wil hier eerst nog vermelden de plannen tot 
uitbreiding van de trotyl-produktic. 

Per einde 1953, begin 1954, zijn besprekingen gevoerd door 
vertegenwoordigers van de ministeries van buitenlandse zaken, 
economische zaken, financiën en oorlog (D.M.L.) inzake een 
eventuele uitbreiding, c.q. verdubbeling van de trotylproduktie-
capaciteit. De U.S.A. had belangstelling voor het trotylproject 
en was bereid voor haar rekening te nemen een deel van de 
aan de installaties, etc. verbonden investeringskosten, welke 
oorspronkelijk geraamd werden op ca. $ 650.000,— (waarvan 
voor rekening van de U.S.A. ca. $ 325.000,—), naderhand 
verhoogd tot ca. $ 960.000,— (waarvan voor rekening van de 
U.S.A. ca. $ 740.000,—). 

De plannen werden door de Staatssecretaris van Oorlog op 
8 juli 1954 afgewezen op grond van de hierboven vermelde 
financiële moeilijkheden en omdat deze toen niet pasten in 
het kader van de industriële oorlogsvoorbereiding. 
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§ 2. Overeenkomst ,,T" 

Op 28 november 1952 werd de N.V. O.C.I.O. opgericht door 
de beide directeuren van de N.V. Rids, die ook van deze 
nieuwe N.V. de directie voerden. Het kapitaal der vennootschap 
werd bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandelen, elk van 
f 1000. Genoemde directeuren namen te zamen tien aandelen, 
die het totale geplaatste kapitaal vormden, zijnde dus f 10 000. 
De tien aandelen waren volgestort. 

Op 12 januari 1953 gingen de directie van O.C.I.O. en de 
directeur materieel landmacht, daartoe gemachtigd door de 
Staatssecretaris van Oorlog, een overeenkomst aan tot levering 
van 3000 ton trotyl. 

De belangrijkste bepalingen van dit contract, overeenkomst 
,,T" genaamd, volgen hierna. O.C.I.O. zal 3000 ton trotyl le-
veren voor een prijs van f 3,10 per kilo, in totaal dus voor i 9,3 
miljoen. Het Ministerie van Oorlog zal een voorschot geven 
van 50 pet. van dit bedrag, zijnde f 4 650 000. 

De bovenstaande prijs van f3,10 was opgebouwd uil twee 
delen: f 1,40 per kilo voor investeringskosten, in totaal der-
halve f4,2 miljoen, en f 1,70 per kilo voor grondstoffen, lonen, 
salarissen, indirecte kosten, enz. 

Voorts bevatte de overeenkomst de bepaling, dat na uit-
voering van de order een bedrag van maximaal f I 260 000 
zou worden terugbetaald uit eventuele winsten hij verder ge-
bruik van de fabriek. Dit recht op terugbetaling zou vervallen 
na verloop van 3i jaar na uitvoering van de onderhavige order. 
Zouden geen winsten gemaakt worden, dan zou O.C.I.O. dit 
bedrag nimmer aan het Ministerie van Oorlog behoeven te-
rug te betalen. 

Door de terugbetaling van f 1,26 miljoen, hetgeen precies 
f 0,42 per kg trotyl betekende, zou de werkelijk betaalde prijs 
van f 3,10 per kg dalen tot f 2,68 per kg. Ook deze prijs lag 
nog boven de marktprijs, en wel f 0,43 per kg. In verband met 
de in § 1 uiteengezette belangen achtte de Minister dit offer. 
dat — indien de gesloten overeenkomst aan de verwachtingen 
zou voldoen — op f 1,29 miljoen kwam te staan, verantwoord. 

De N.V. O.C.I.O. nam voorts de verplichting op zich de 
produktiecapaciteit in stand te houden; de hieraan verbonden 
kosten zouden op nader overeen te komen voorwaarden ten 
laste van het Ministerie van Oorlog komen. 

Op de fabriek van O.C.I.O. kreeg het ministerie op 27 janu-
ari 1953 tot zekerheidstelling van het verleende voorschot een 
eerste hypotheek ten bedrage van f 4 650 000. 

Ten aanzien van de controle op de besteding van het door 
het Ministerie van Oorlog te betalen voorschot bepaalde de 
overeenkomst, dat deze controle zou worden uitgeoefend door 
een particulier accountantskantoor te Amsterdam. 

In plaats van f 4,92 miljoen bedroegen de investeringskosten, 
inclusief de aanloopkosten, echter ongeveer f 7 miljoen. De in-
vesteringskosten alleen waren geraamd op f 4.2 miljoen, de 
werkelijke kosten bleken f 5,88 miljoen te zijn. Aangezien het 
eigen vermogen van de aandeelhouders in de N.V. O.C.I.O. 
slechts f 10 000 was. moest een bedrag van f 2 350 000, ver-
meerderd met gelden voor financiering van grondstoffen, pro-
dukten in bewerking en van andere kosten, elders worden ge-
vonden. 

In de loop van 1953 en in de eerste helft van 1954 -— in 
juni van dat jaar kwam de produktie van trotyl op gang — 
bleek de noodzaak om dit bedrag van f 2 350 000 te verkrijgen, 
nog niet direct, maar naarmate 1954 voortschreed, werd dit 
duidelijk. Zo bleek in augustus 1954, dat de grondstof fen-leve-
rancier — een centraal verkoopkantoor, nauw gelieerd aan be-
doelde kartels — zijn afleveringen van grondstoffen had ge-
staakt, omdat voor de reeds geleverde grondstoffen nog 
geen betaling was ontvangen. Een aanvullend voorschot van 
het Ministerie van Oorlog ten bedrage van f 400 000 stelde de 
N.V. O.C.I.O. in staat weer grondstoffen te verkrijgen en haar 
produktie te hervatten. Als voorwaarde voor de verstrekking 
van dit voorschot eiste de directeur materieel landmacht, dat 
de accountantsdienst van het Ministerie van Oorlog het recht 
zou hebben ook inzage te nemen van de administraties van de 
met de N.V. O.C.I.O. gelieerde bedrijven. De directie van 

O.C.I.O. werd verboden financiële gestes te verrichten zonder 
deze accountantsdienst daarin te kennen. 

Op 6 september 1954 vroeg de directie van O.C.I.O. aan de 
directeur materieel landmacht het voorschot, dut krachtens het 
contract 50 pet. bedroeg, te verhogen tot 70 pet. 

De directeur vroeg de accountantsdienst van hel Ministerie 
van Oorlog hem te willen adviseren omtrent eventuele inwil-
liging van dit verzoek. Behalve de bovengenoemde oorzaken 
van de slechte liquiditeitspositie, de overschrijding van de in-
vesteringsbegroting en het zeer geringe eigen kapitaal, noemde 
deze dienst ook als oorzaak van de moeilijkheden hel uitlenen 
van een bedrag ad f 300 000 van de NA'. O.C.I.O. aan de N.V. 
tfids. welk bedrag niet op korte termijn liquide was Ie maken. 
Deze lening was in strijd met het contract ,.T". 

3. De cash' aanvullingsovereenkomsl 
Op 25 oktober 1954 werd déze aanvullingsovereenkomsl pp 

overeenkomst ,,T" door de directeur materieel landmacht en de 
directie van O.C.I.O. gesloten. Toen was gebleken, dat de bouw 
van de trotylfabriek, zoals hiervoor reeds gezegd, I 1,68 miljoen 
meer vergde dan de raming aangaf, kon zonder dat nieuw 
kapitaal weid verschaft het bedrijf niet worden voortgezet, het 
zou in deconfiture zijn geraakt. Het benodigde kapitaal moest 
het Ministerie van Oorlog verschaffen, omdat het er anders 
niet zou zijn gekomen. Het directoraat meende hiervoor een 
oplossing te kunnen vinden in een vergroting van hel gecon-
tracteerde quantum trotyl, waardoor nieuwe voorschotten kon-
den worden verstrekt. 

Niet de bchoeftebepaling was de reden tot de aanvullende 
order, maar de wens een verlichting te bewerkstelligen van de 
financiële moeilijkheden. De Minister aanvaardde dit. 

Krachtens het eerste aanvullingscontract kon het hogere 
bedrag aan investeringskosten over een grotere hoeveelheid 
trotyl worden uitgesmeerd, zonder dat een verandering van de 
eindprijs behoefde op te treden. Hij dit aanvullingsc intract van 
25 oktober 1954 is de order daarom verhoogd lot 4200 ton a 
f 3,10 per kg, in totaal dus voor een bedrag van f 13,02 mil-
joen. 

Op grond van de noodzaak om aan het gebrek aan liquidi-
teit tegemoet te komen, zonder verdere financiële offers van 
de zijde van de Staat, werd ook hel terug te betalen bedrag, 
dat op grond van de oorspronkelijke overeenkomst I 1,26 
miljoen bedroeg, verhoogd met 1 1,68 miljoen, zijnde de meer-
dere investeringskosten, en derhalve gesteld op f 2,94 miljoen. 
Dit bedrag zou opvorderbaar worden uiterlijk vijf jaren na 
uitlevering van de verhoogde order en er zou van 1 april 1957 
af — de dag, waarop de order uitgevoerd zou moeten zijn — 
rente over dit bedrag verschuldigd zijn a 5 pet. 's jaars. 

Het voorschot, dat oorspronkelijk was vastgesteld op 50 pet. 
(van de totale order ad f9.3 miljoen), werd nu verhoogd tot 
60 pet. (van de verhoogde order ad f 13,02 miljoen). Dit voor-
schot werd derhalve gesteld op f 7 8 1 2 000. De reeds verleende 
voorschotten zouden bij ondertekening van het aanvullings* 
contract worden aangevuld tot I 7 291000. terwijl de rest 
van het voorschot ten bedrage van f521 000 zou worden uit-
gekeerd wanneer de liquiditeitspositie van de leverancier dit 
nodig maakte. Wanneer het overeengekomen bedrag van f 2.94 
miljoen werkelijk zou zijn terugbetaald, dan zou de trotyl 
f 2,40 per kg hebben gekost. De marktprijs zou door hel aan-
vullingscontract daardoor dichter zijn benaderd dan op grond 
van de oorspronkelijke overeenkomst was voorzien. 

Voor de terugbetaling van het verleende voorschot was be-
paald, dat dit zou geschieden per aflevering van de trotyl. 
60 pet. van de in het contract genoemde prijs van f 3,10 per kg, 
dit is f 1,86 per kg, zou worden ingehouden ter verrekening van 
het voorschot. Dit is ook inderdaad geschied, zodat O.C.I.O. 
per kg trotyl f 1.24 als betaling in handen kreeg. Aangezien de 
kosten voor grondstoffen en lonen reeds f 1,28 per kilo bc-
droegen. werden de liquiditeitsmoeilijkheden alleen verschoven. 
Dit is ook het geval, wanneer door een daling van de prijs voor 
grondstoffen het bedrag van f 1,28 ten tijde van het eerste aan-
vullingscontract wat lager zou zijn uitgekomen. Alleen wanneer 
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O.C.1.0. haar bijprodukten goed verkocht had, dan zou de op-
brengst daarvan de liquiditeitsmoeilijkheden verminderd kun-
nen hebben. 

Tot zckcrhcidsstelling van het verleende voorschot kreeg het 
Ministerie van Oorlog nu een hypotheek op de fabriek voor 
f 5 880 000. 

De N.V. O.Cl.O. werd verder verpiicht uiterlijk 7 dagen vóór 
de aanvang van iedere maand een kasbegroting in te leveren bij 
de afdeling comptabiliteit van hel Ministerie. De directie van 
O.C'.(.O. was voorts gehouden geen andere uitgaven te doen 
dan die, vermeld in de kasbegrotingen. 

Op kosten van de N.V. O.C.I.O. kou hel ministerie een 
technisch en een financieel deskundige benoemen, die controle 
op de nakoming van de overeenkomst zouden uitoefenen en 
aan de directie van O.C.I.O. adviezen zouden kunnen geven. 
Op 14 januari 1955 werden deze beide deskundigen benoemd; 
voor beiden stekte de Minister een instructie vast. 

Aangezien de financiële positie van O.C.I.O. sterk beïnvloed 
zou kunnen worden door de financiële posities van de N.V. 
Rids en haar dochteronderneming, heeft tic Minister ook in-
zagc in de boekhouding van deze beide ondernemingen be-
dongen en gekregen. 

Krachtens de eerste aanvullingsovereenkomst werd van het 
aan O.C.I.O. verschuldigde aanvullende voorschot een bedrag 
van f520 800 gereserveerd bij het Ministerie. Dit zou boven-
dien het verschuldigde bedrag van het aanvullend voorschot, 
alsmede de koopsommen van afgeleverd trotyl storten op een 
ten name van O.C.I.O. slaande geblokkeerde rekening bij een 
bankierskantoor te Amsterdam. De directie van O.C.I.O. zou 
over deze gelden slechts kunnen beschikken na voorafgaande 
toestemming van de Minister van Oorlog. Deze toestemming 
zou gebaseerd zijn op de door O.C.I.O. ingediende maan-
delijkse kasbegrotingen met nominatieve vermelding van de 
crediteuren. 

Het geheel van bepalingen en zekerheidstellingen krachtens 
het eerste aanvullingscontract leidde er evenwel niet toe, dat 
de financiële moeilijkheden van O.C.I.O verminderden. Dit 
moet worden toegeschreven aan het feit, dat de afzet van de 
bijprodukten aan de N.V. Rids door deze niet meer kon 
worden betaald, omdat de afzet van de daaruit door deze 
N.V. vervaardigde produkten door de situatie op de markt 
werd belemmerd. Tijdelijk is toen één van deze bijprodukten 
in de O.C.I.O.-fabrick verder tot trotyl verwerkt, hetgeen echter 
tot verliezen moest leiden, omdat de prijs van dit bijprodukt 
— en dit volgens deskundigen terecht — in de berekeningen 
van de directie veel hoger was gesteld dan de waarde bij ver-
werking tot trotyl bedroeg. 

Een trotylfabriek moet nauwe verbindingen hebben met 
een bedrijf, dat de bijprodukten kan verwerken tot hoogwaar-
dige produkten en dat voldoende in de wereldmarkt is inge-
voerd om deze laatste produkten te kunnen verkopen. Met 
de N.V. Rids was dit laatste niet het geval, althans niet in 
voldoende mate. Bovendien werkte dit bedrijf duur, omdat het 
steeds met kapitaalgebrek had te kampen. Dit had mede ten 
gevolge, dat wegens liquiditeitsmoeilijkheden dikwijls op een 
ongunstig tijdstip, wat de wereldmarkt betreft, moest worden 
verkocht. De markt voor deze artikelen blijkt til. aan grote 
schommelingen onderhevig te zijn. 

Door de hierboven opgesomde omstandigheden bedroeg de 
vordering van O.C.I.O. op de N.V. Rids per 31 augustus 1955 
f 671 735. Hierin is begrepen de reeds eerder gemelde som van 
f 300 000, die ten onrechte door de N.V. O.C.I.O. aan de 
N.V. Rids was geleend. 

§ 4. De tweede en derde aanvullingsovereenkomsten 
Op 12 oktober 1955 schreef de directeur materieel Iand-

macht aan de Minister van Oorlog, dat van de in totaal bestelde 
4200 ton trotyl ongeveer 2150 ton was afgeleverd. De be-
hoefte van het leger was ongeveer 3000 ton. Aangezien reeds 
voorziene munitieorders achterwege waren gebleven, was de 
1200 ton, waarvoor de order was gegeven in het eerste aan-
vullingscontract overcompleet. De liquiditeitspositie van de 

O.C.I.O. was toen zo slecht, dat de financiering van de be-
nodigdc grondstoffen ernstig gevaar liep, indien in deze positie 
niet op de kortst mogelijke termijn verbetering zou worden 
gebracht. Bovendien moesten — eveneens op zeer korte termijn 
— een aantal schulden worden afgelost, omdat anders van de 
zijde der betreffende crediteuren moeilijkheden zouden worden 
ondervonden. Om deze redenen vroeg de directeur materieel 
landmacht aan de Minister machtiging tot het aangaan van een 
tweede aanvullingscontract, op grond waarvan aan O.C.I.O. 
een extravoorschot van f 527 000 tegen een rente van 5 % 
's jaars zou worden verleend. De Minister gaf de gevraagde 
machtiging en op 14 oktober 1955 werd de tweede aanvullings-
overeenkomst op overeenkomst „T" getekend. De voorwaar-
den, behalve de 5 % rente, waaronder het voorschot werd ver-
leend, waren, dat dit extravoorschot zou worden terugbetaald 
door f 0,62 per af te leveren kg trotyl in te houden en dat de 
overdracht van produkten van O.C.I.O. aan de N.V. Rids 
alleen tegen contante betaling, c.q. zekerheidstelling zou mogen 
geschieden. 

Na deze tweede aanvullingsovcreenkomst voor O.C.I.O. be-
stond nauwelijks de mogelijkheid de financiële moeilijkheden 
te boven te komen. 

Slechts het tijdstip, waarop de moeilijkheden acuut zouden 
worden, werd naar de toekomst verschoven. 

Op 8 december 1955 werd een derde aanvullingsovercen-
komst met de N.V. O.C.I.O. gesloten ter meerdere zekerheid-
stelling van de financiële belangen van het Ministerie van Oor-
log bij deze N.V. Krachtens deze overeenkomst werden alle 
grondstoffen en de uit deze vervaardigde produkten met uit-
zondering van trotyl in fiduciaire eigendom van de Staat over-
gedragen, zulks mede ter voorkoming van het wegvloeien van 
opbrengsten van bijprodukten naar de N.V. Rids. 

De directie van de N.V. Rids heeft verscheidene pogingen in 
het werk gcsleld om nieuw kapitaal aan te trekken. Onderhan-
delingen werden gevoerd met verschillende banken en met ver-
tegen woordigers van een Duitse chemische industrie. Ook de 
directeur materieel landmacht en hel hoofd van de accoun-
tantsdienst van het Ministerie van Oorlog hebben pogingen in 
het werk gesteld nieuwe kredieten voor de N.V. Rids te ver-
krijgen, zulks mede omdat de financiële moeilijkheden van de 
N.V. Rids tevens de oorzaak ervan waren, dat O.C.I.O. in moei-
lijkheden verkeerde. AI deze pogingen wierpen geen resul-
taat af. 

De eerdergenoemde tien aandelen had de directie van de 
N.V. O.C.I.O. einde 1955 bij haar bankier als zekerheidstelling 
gegeven voor kredieten van de beide andere N.V.'s, welke kre-
dieten toen waren opgelopen tot ongeveer f 300 000. 

Ook de directie van de N.V. Artillerie-Inrichtingen heeft op 
verzoek van de Minister van Oorlog een poging gedaan een 
basis te vinden, waarop aan de financiële moeilijkheden 
het hoofd zou kunnen worden geboden. Alle voorstellen 
kwamen echter uiteindelijk erop neer, dat het Ministerie 
van Oorlog meer geld zou moeten voorschieten, omdat 
eventuele andere gegadigden hiertoe niet bereid waren. 

§ 5. De vierde aanvullingsovereenkomst 

Einde januari 1956 waren de kasmiddelen van O.C.I.O. 
wederom uitgeput. Op 27 januari 1956 deelde de Minister van 
Oorlog aan de directie mede, dat hij bereid was een extra-
voorschot ad f 125 000 te verstrekken. De voorwaarden, waar-
op dit voorschot zou worden verstrekt, waren dezelfde als die, 
neergelegd in de tweede en in de derde aanvullingsovereen-
komst, met dit verschil, dat de bedragen van de bij aflevering 
van trotyl in te dienen facturen geheel zouden worden bestemd 
voor aflossing van de door de Minister van Oorlog verstrekte 
voorschotten. Dit besluit werd genomen om O.C.I.O. in staat 
te stellen de grond- en hulpstoffen, de lonen, de olie en de 
transportkosten te financieren, ten einde de produktie van tro-
tyl op gang te houden en ter vergemakkelijking van de onder-
handelingen met derden. Op 9 mei 1956 werd deze vierde. aan-
vullingsovereenkomst getekend. 



39 

§ 6. De stopzetting van de trotylproduktie 
Op 10 februarj 1956 werd de produktie van trotyl gestaakt. 

O.C. 1.0. had toen 2 728 630 kg trotyl afgeleverd. 
Van de zijde van het Ministerie van Oorlog werden maat-

regelen genomen tot handhaving van de goede staat van onder-
houd van de stilgelegde fabriek. Een klein gedeelte van de 
fabriek bleef mengzuren fabriceren. 

In verband met de aan de stillegging van de fabriek in-
herente technische problemen vroeg de Minister van Oorlog 
advies aan de directeur van het technologisch laboratorium van 
de R.V.O.-T.N.O. Nadat de directeur hierover advies had uit-
gebracht, besloot de Minister van Oorlog op 31 juli 1956 een 
commissie van advies mei deze directeur als voorzitter in te 
stellen. 

Deze commissie had tot taak om, gelet op de situatie, waar-
in O.Cl.O. verkeerde, de Minister op korte termijn te advi-
seren omtrent de vraag of volledige stopzetting dan wel voort-
zetting van het bedrijf het meest in overeenstemming was met 
de belangen van het Ministerie van Oorlog. 

Op 15 augustus 1956 deelde de voorzitter van de commissie 
aan de Minister mede, dat zij het van essentieel belang achtte 
ter richtige uitvoering van haar taak te weten hoe de onder-
handelingen met belanghebbenden, welke toen aan de gang 
waren, verliepen. De taak van de commissie werd toen uit-
gebreid in die zin, dat zij de bevoegdheid kreeg in overleg te 
treden met eventuele gegadigden ter voortzetting, c.q. over-
name van O.Cl.O. Inmiddels had de rechtbank te Haarlem op 
18 juni 1956 een voorlopige surséance van betaling aan 
O.C.I.O. verleend en waren bewindvoerders aangesteld. Ook 
met deze bewindvoerders mocht de commissie in overleg 
treden. 

Onderhandelingen met Franse en Duitse chemische concerns 
werden voortgezet. In oktober 1956 werd de voorlopige sur-
séance omgezet in een definitieve, zulks met het oog op lopen-
de onderhandelingen met derden. 

In december 1956 gaf de commissie van advies toestemming 
om uit de nog aanwezige voorraad grondstoffen ongeveer 50 
ton bijprodukten te distilleren, omdat deze tegen een goede 
prijs verkocht zouden kunnen worden. Tijdens de produktie 
biervan kwam op 18 januari 1957 een grote explosie voor. De 
schade aan de installaties, alsmede de waterschade en andere 
schade was ongeveer f 330 000. Gezien de bijzondere bepa-
lingcn in de polissen, meenden de assuradeuren niet gehouden 
te zijn de gehele schade te vergoeden; de onderhandelingen leid-
den uiteindelijk tot een compromisvoorstel tot afmaking van de 
schade op een bedrag van f 198 000. De belangrijkste fabrieks-
installatie, welke verloren ging, was de distillecrinrichting; deze 
is vernield en niet meer hersteld. 

§ 7. Beëindiging van de overeenkomsten 

Op 16 maart 1957 richtte de directeur van de N.V. O.C.I.O. 
zich tot de Minister met het verzoek ter zake van de leverings-
termijn van de 4200 ton trotyl, bepaald op april 1957, uit-
stel te willen verlenen. Op grond van de financiële mocilijk-
hcden was de produktie op 10 februari 1956 stopgezet. Op 
25 april 1957 antwoordde de directeur materieel landmacht, 
dat het verzoek niet werd toegestaan. 

Op 15 juni 1957 sommeerde de Minister van Oorlog de 
directie en de bewindvoerders van O.C.I.O. tot restitutie van 
de toen opeisbaar geworden vorderingen van het Ministerie. 

Aangezien aan deze sommatie geen gevolg werd gegeven, 
werd besloten tot executie. 

Ten einde een zo groot mogelijke veilingopbrcngst te ver-
krijgen, besloot de Minister van Oorlog ook de niet tot het 
onderpand van de Staat behorende goederen tegelijk met zijn 
onderpanden te veilen. Deze niet tot dit onderpand behorende 
goederen werden door een door de notaris aangezochte taxateur 
gewaardeerd op f 71 517. 

Ter voorkoming van het overgaan in eigendom van derden 
van het onderpand van het Ministerie van Oorlog tegen een te 
lage prijs besloot de Minister zo nodig als inzet op de veiling 

te bieden. Hij bepaalde de hoogte van het bod op f 3 000 000. 
Bij de mijning op 21 oktober 1957 bleek er geen gegadigde 

te zijn, die meer dan dit bedrag wenste te bieden. Derhalve 
werd het Ministerie van Oorlog eigenaar van de fabriek. Op 
31 december 1957 vond de afrekening met de curatoren van 
O.C ,1.0. plaats. 

Aan het slot van deze paragraaf mogen nog enige opmer-
kingen worden gemaakt. 

De afvoerleiding van tic fabriek naar de Westerschelde ter 
lengte v..n ongeveer 8 km en de pompgebouwen zijn geen 
eigendom geworden van het Ministerie van Oorlog. De Minis-
i<:r wenste het aanbod van de curatoren om deze kosteloos over 
te nemen niet te aanvaarden. De redenen hiervoor waren: de 
slechte staat van onderhoud van deze leiding, de omstandig-
heid, dat de eigendomstitel op de leiding niet geheel vaststaat, 
alsmede de aan deze leiding verbonden risico's. Over de gehele 
len -;c zit in de leiding nog een laagje trotyl, in totaal 10 ton. 
Deskundigen menen, dat deze toestand niet zonder gevaar is. 

D; commissie van advies is unaniem van oordeel, dat op 
grond van financiële overwegingen alleen, het Ministerie van 
Oorlog deze fabriek niet moet aanhouden. Behalve de destil-
leerinrichting is tic fabriek thans gebruiksklaar. 

De Minister van Oorlog heeft nog niet besloten wat met de 
trotylfabriek te doen. 

S 8. Financieel overzicht 

Betaald aan O.C.I.O. voorschotten, incl. lening /' 8 464 000,— 
Afgelost bij aflevering 2 728 630 kg trotyl . . 3 528 598,80 

Rest voorschot + lening ƒ 4 935 401,20 
Bovendien is door het M.v.O. betaald voor af-

geleverde 2 728 630 kg tegen contractprijs 
| meerprijs, i.v.m. hausse/baisse-clausule: 

eerste aflevering a f 0,13 per kg meer, 
daarna f 0,10 per kg meer. , 
Gemiddeld ongeveer f 0,11 per kg meer. 

Voor 2 728 630 kg f 2,40 + f 0,1 1 per kg = 6 848 861,30 
Dit bedrag te verhogen met betaalde assu-

rantiepremics (minus de ontvangen resti-
lutie op deze premies) is.e 54 104,01 

ƒ I I 838 366,51 
en te verlagen niet ontvangen uitkering van de 

verzekeringsmaatschappij voor de schade, 
ontstaan door de explosie en de brand op 
18 januari 1957 ƒ 198 000,— 

ƒ I 1 640 366.51 
Voorts zijn kosten gemaakt in verband met de 

overneminu in eigendom van het M.v.O., 
t.w 113 806,09 

Diverse kosten: 
declaraties van de technische 

deskundige ƒ 1433,98 
straatgeld-belasting minus ont-

vangen restitutie 234,10 
1 668,08 

Totale kosten, incl. investeringen en kosten 
overneming in eigendom ƒ11 755 840,68 

Indien de waarde van de fabriek op nihil wordt gesteld, 
komen de afgeleverde 2 728 630 kg trotyl uit op gemiddeld 
per kg f 4,31. 

Bij deze prijs zijn niet doorberekend de onderhoudskosten, 
welke het Ministerie van Oorlog en R.V.O.-T.N.O. gedurende 
de periode van mei 1956 tot heden gehad hebben. De kosten 
bedroegen tot en met april 1958 f 154 000. 
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§ 9. Conclusies 
Het belangrijkste bezwaar, dat de commissie moet uiten met 

betrekking tot de gang van zaken met de O.Cl.O., is, dat, 
vóórdat overeenkomst „T" was gesloten, men van de zijde van 
het Ministerie van Oorlog en wellicht ook van het Ministerie 
van Economische Zaken dit project niet voldoende op zijn cco-
nomische waarden heeft bestudeerd. Anders zou men toch niet 
tot een constructie zijn gekomen, op grond waarvan dit trolyl-
projecl bij ia zeker moest mislukken. De f.vee met O.C.I.O. 
nauw verbonden ondernemingen stonden financieel zwak. Een 
geregelde afname van de bijprodukten, welke deze twee onder-
nemingen zouden verwerken, was van groot belang voor de 
N.V. O.C.I.O, Zouden deze ondernemingen in financiële moci-
lijkheden raken, dan zou dit ook de N.V. O.C.I.O. ernstig 
schaden. Deze financiële moeilijkheden bestonden reeds vóór 
de oprichting van de N.V. O.C.I.O. Op 31 oktober 1952 werd 
aan de directeur materieel landmacht immers door de directie 
van de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Her-
stel N.V. schriftelijk medegedeeld, dat de financiële positie 
van deze bedrijven zwak was. Bovendien wist deze directeur, 
dat beide ondernemingen, waar de N.V. O.C.I.O. mee gelieerd 
zou zijn, nog grote bedragen moesten investeren alvorens de 
industriële uitrusting van die aard was, dat aan de opzet om 
een produktieproces tot stand te brengen van grondstof tot vol-
ledig eindprodukt kon worden voldaan. 

Weinig geruststellend had het voor de directeur materieel 
landmacht voorts moeten zijn, dat drie grote chemische be-
drijvcn dit project op economische «ronden niet op zich 
wensten te nemen. Het bestaan van enkele grote Europese 
kartels maakte de fabricage van trotyl voor deze drie grote 
ondernemingen niet aantrekkelijk. 

Ofschoon bij het — financieel - - mislukken van deze on-
derneming mede een rol heeft gespeeld, dat de oorlogsvoor-
raad aan munitie verminderd werd, is de belangrijkste oorzaak 
hiervan toch wel, dat de directeur materieel landmacht met 
een \oor een dergelijk groot project te weinig kapitaalkrachtige 
onderneming de overeenkomst heeft gesloten. 

Toen o p l 2 januari 1953 de directie van de N.V. O.C.I.O. 
en de directeur materieel landmacht krachtens een beslissing 
van de voormalige Staatssecretaris van Oorlog de ovcrcen-
komst tot levering van 3000 ton trotyl aangingen, bleek reeds 
welke merkwaardige economische basis werd gelegd. Het kapi-
taal van de N.V. bedroeg f 50 000, waarvan f 10 000 geplaatst 
en volgestort, terwijl het Ministerie van Oorlog een voorschot 
verleende van f 4 650 000, hetgeen later verhoogd werd tot 
f7 812 000. Iedere verhouding tussen deze twee bedragen is 
zoek. Bovendien kon men er op het Ministerie van Oorlog 
zeker van zijn, dat elke tegenslag voor eigen rekening moest 
komen. Toen na anderhalf jaar bleek, dat de investerings-
kosten en de aanloopkosten aanzienlijk hoger waren dan ge-
raamd was, moest de N.V. O.C.I.O. financieel dan ook direct 
vastlopen. De met O.C.I.O. gelieerde bedrijven hadden ook 
geen reserves. Daar de Minister en de Staatssecretaris van 
Oorlog wisten, dat dit laatste het geval was, moesten zij wel 
nieuwe voorschotten verstrekken. 

De algemene kritiek, welke de commissie heeft op de aan-
vullingscontracten, is deze, dat geen van deze overeenkomsten 
ertoe kon leiden, dat in de tinanciële opzet een zodanige ver-
betering werd gebracht, dat de moeilijkheden ook voor een 
belangrijk deel werden opgelost. De Staatssecretaris en de direc-
teur materieel landmacht hebben allerlei constructies en zeker-
heidstellingen in deze contracten doen opnemen, maar deze 
raakten de kern van de financiële moeilijkheden feitelijk niet. 
Daardoor kon het tijdstip van de mislukking wel verschoven 
worden, maar niet uitblijven. 

Krachtens de eerste aanvullingsovereenkomst werd het voor-
schot verhoogd tot 60 pet. en kreeg O.C.I.O. bij aflevering van 
de trotyl slechts f 1.24 per kg in handen. De vaste kosten aan 
lonen en grondstoffen waren blijkens de kostprijscalculatie 
ten tijde van overeenkomst ..T" f 1,28 per kg. Ten tijde van 
de eerste aanvullingsovereenkomst was dit bedrag wat minder, 
maar dit mindere hing voor een groot gedeelte af van de op-
brengsten van de bijprodukten. Hoe deze bedragen ook precies 

zijn geweest, het is naar de mening van de commissie duide-
lijk, dat de liquiditeitsmoeilijkhcden door dit eerste aanvul-
lingscontract niet uit de weg konden worden geruimd. 

Een jaar later, in oktober 1955, komt dan ook een tweede 
aanvullingscontract tol stand, waarbij het extravoorschot van 
f 527 000 wordt verleend. Dit voorschot zou worden afbe-
taald door f 0,62 extra in te houden; toen kreeg O.C.I.O. per 
kg te leveren trotyl f 1,24 minus f 0,62 = f 0,62 in handen.' 
Dit tweede aanvullingscontract bood dus evenmin als het 
eerste een oplossing voor de financiële moeilijkheden. Het ver-
schoof deze moeilijkheden naar een zeer nabije toekomst. 

Ook de pogingen om nieuw kapitaal aan te trekken, mis-
luktcn; liquidatie en openbare verkoop volgden. Voor deze 
mislukking is in het bijzonder de voormalige Staatssecretaris 
van Oorlog, die deze aangelegenheid heeft behandeld, verant-
woordelijk geweest. Het heeft de commissie voorts bevreemd, 
dat men van de zijde van het Ministerie van Economische 
Zaken de Staatssecretaris niet heeft gewaarschuwd, omdat men 
ook van die zijde van de aanvang af had moeten voorzien, dat 
dit indtistrialisatieproject op een dergelijke smalle economische 
b:'sis niet in stand kon blijven. 

De commissie wil niet onvermeld laten, dat de Staatssccre-
taris van Oorlog, toen bleek, dat geen nieuw geld kon worden 
aangetrokken, de overeenkomst met de N.V. O.C.I.O. terecht 
heeft beëindigd. 

Ook wil de commissie erop wijzen, dat de trotyl goed is ge-
weest en dat de N.V. O.C.I.O. behalve in het begin op tijd 
heeft geleverd. Voorts is het produktieprogram van de munitie 
ongestoord afgewerkt kunnen worden. 

Ten slotte zou de commissie het op prijs stellen een nadere 
uiteenzetting van de Minister te mogen ontvangen met be-
trekking tot de afvoerleiding en de daaraan verbonden ge-
varen, alsook met betrekking tot de plannen, welke de Rege-
i ing met deze fabriek heeft. 

VIII. De Sectie Aankoop Buitenland 
§ 1. Organisatie 

Zoals in hoofdstuk II, § 5, reeds werd gesteld, werd op 1 
oktober 1950 het directoraat materieel landmacht opgericht, 
voornamelijk gevormd uit de tegelijkertijd opgeheven orga-
nisatic van de kwartiermeester-gcneraal. Het directoraat werd 
verdeeld in zes afdelingen. Eén van deze afdelingen was de 
afdeling commerciële zaken, welke weer was verdeeld in vier 
secties. Eén van deze secties, de sectie aankoop-buitenland, 
was, ongeacht de soorten materieel, belast met alle aanschaf-
tingen in het buitenland. 

Deze sectie aankoop buitenland moest evenals de andere 
aankoopsecties de inkopen doen ter uitvoering van het aan-
selu.ffingsprogramma. Dit moest uiteraard geschieden binnen 
de begrenzing van de begrotingen en in overeenstemming met 
de bepalingen van de Comptabiliteitswet. Nadere bepalingen 
waren neergelegd in het reglement van administratie bij de 
Koninklijke landmacht en de voorschriften tot uitvoering van 
dat reglement. Een belangrijk uitvoeringsvoorschrift was „De 
regeling van de aanschaffingen en de revisie opdrachten". 
Voorts waren er verschillende dienstaanwijzingen. Eén daarvan, 
uitgegeven door het hoofd van de afdeling commerciële zaken, 
hield in, dat er minstens twee, zo mogelijk drie offertes moesten 
zijn. Indien er twee offertes waren, moest daar zo mogelijk een 
prijstaxatie bij gedaan worden, voordat de machtiging tot aan-
schaffing diende te worden gevraagd. De bedoeling van deze 
dienstaanwijzing was om door zo ruim mogelijke concurrentie-
stelling een goede prijsbeoordcling mogelijk te maken. 

Aangezien de sectic-aankoop-buitenland alle aankopen in het 
buitenland behandelde, onverschillig welke artikelen het waren, 
kon van het personeel niet worden verwacht, dat het technisch 
deskundig was op elk gebied. Dit personeel moest dus, meer 
nog dan dat van de andere aankoopsectics, de technische ge-
gevens, benodigd bij de aankoop, van de technische afdelingen 
en secties verkrijgen, o.m. van de afdeling P.O.P. 

De verdeling tussen goederen, welke in het binnenland en 
die, welke in het buitenland moesten worden aangekocht, was 
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in de praktijk aldus, dat hetgeen het directoraat in het binnen-
land niet kon krijgen, werd gekocht in het buitenland. 

Het aanschaffingsprogramma, op grond waarvan de inkopen 
moesten worden gedaan, moest tot in de finesses zijn ge-
spccificcerd en opgesteld. Dit is voor het eerst geschied voor de 
aankopen in 1951/1952. De chef van de generale staf wees 
telkenjare aan, wat hij in een bepaald jaar het eerst gerealiseerd 
zou willen hebben. Het directoraat gaf op zijn beurt de moge-
lijkheden tot realisatie aan. Hieruit diende de chef van de 
generale staf dan weer zijn conclusies te trekken; hij kon b.v. 
met één gedeelte akkoord gaan en van een ander programma-
punt kon hij zeggen, dat, hoe moeilijk ook de realisatie, dit er 
toch direct moest komen. Het directoraat trachtte dan de ge-
vraagde artikelen onmiddellijk te verkrijgen. 

In het aanschaffingsprogramma stond verder precies ver-
meld wat er nodig was voor de revisie, het vervangingscijfer 
voor het vredesgebruik, het vervangingscijfer voor het gebruik 
gedurende een aantal dagen oorlog, enz. 

Wanneer een inkoper tot aankoop moest overgaan, dan kreeg 
hij opgegeven welke goederen moesten worden aangekocht, in 
welke hoeveelheden en van welke kwaliteit. Ook was bij deze 
opgave gevoegd de begroting van de prijs. De inkoper had 
geen invloed op het begrote bedrag, waarvoor hij de artikelen 
zou moeten kopen. 

Het opstellen van de prijsbegrotingen is in veel gevallen en 
in normale tijden betrekkelijk eenvoudig, b.v. wanneer de 
goederen in het economische verkeer verhandeld worden of 
wanneer de goederen reeds eerder zijn ingekocht. Ook was het 
maken van een redelijke raming soms nog wel mogelijk, wan-
neer beschikt werd over bijgewerkte Engelse of Amerikaanse 
prijslijsten. Indien over de hiervoor bedoelde of andere gege-
vens niet werd beschikt, dan lag de zaak veel moeilijker, dit te 
meer, wanneer het ging over artikelen, welke moesten worden 
aangekocht voor instandhouding van materiaal, dat eerder van 
de Engelsen of Amerikanen om niet of krachtens internationale 
overeenkomsten was verkregen. Deze werden soms ook niet 
meer aangemaakt. Bovendien moesten dikwijls aantallen bc-
steld worden, welke produktie-technisch niet economisch waren, 
hetgeen een raming van de kosten uiterst moeilijk maakte. Bij 
de prijsbegrotingen voor deze goederen ging men soms uit van 
de werkelijke of de veronderstelde aanwezigheid van overcom-
plete partijen bij de industrie of van partijen in dumps, waar-
door de prijs vrij laag begroot werd. Wanneer deze partijen op 
het moment van aankoop niet meer beschikbaar waren of afge-
keurd werden, ontstond de situatie, dat de aankoopprijzen veel 
hoger kwamen te liggen dan de geraamde prijzen. Het omge-
keerde kwam ook voor, nl. dat dit uit dumps kon worden ge-
kocht, terwijl de ramingsprijs op verwerving uit produktie was 
gericht. Om deze redenen waren de ramingsbedragen voor de 
hierbedoelde artikelen geen juiste maatstaf, want in feite had-
den deze alleen waarde als blokkeringsbedrag op het desbetref-
fende artikel van het begrotingshoofdstuk der Rijksbegroting. 

Afgezien van deze moeilijkheden voor de hierbedoelde ar-
tikelen, was er voorts te dien tijde nauwelijks een begin ge-
maakt met de inrichting van een prijscartotheek. 

In de hierna komende paragrafen wordt veelal gehandeld 
over artikelen, waarvoor op grond van één of meer van de 
bovengenoemde oorzaken prijsberekeningen te voren nauwe-
lijks mogelijk waren, althans niet enigermate nauwkeurig wa-
ren op te stellen. 

§ 2. Personeel 
Ofschoon het de commissie om de beleidsaspecten in de 

onderhavige materie gaat, kan zij er in dit hoofdstuk niet ge-
heel aan ontkomen enige opmerkingen te maken over de per-
sonen, welke hierbij een rol hebben gespeeld. Dit te minder 
waar zij, indien zij geen namen zou noemen, omschrijvingen 
zou moeten gebruiken van functies en functionarissen, welke 
het onmogelijk zouden maken een duidelijk beeld van de situ-
atie te krijgen. Niettemin heeft zij ook in dit hoofdstuk ernaar 
gestreefd zo weinig mogelijk namen te noemen. Hierbij is ook 
rekening gehouden met het feit, dat in perspublikaties een 
aantal namen zijn genoemd. Van belang was voorts ook, of de 
personen in overheidsdienst zijn of waren. 

Een van de vijf directoraten van de dienst van de kwartier-
mecster-generaal was het directoraat aanschaffingen. Dit was 
verdeeld in drie afdelingen, de afdeling aankoop binnenland, 
de afdeling aankoop buitenland en de afdeling aankoop artil-
Ierie- en geniematerieel. 

Toen in 1950 bij het directoraat materieel landmacht de 
afdeling commerciële zaken en de daaronder ressorterende 
sectie aankoop buitenland werden ingesteld, werd hoofdzakelijk 
het personeel van het voormalige directoraat aanschaffingen in 
deze nieuwe diensten geplaatst. Bij dit directoraat diende de 
toenmalige reserve-kapitein der intendancc H. E. I. H. Koop-
mann, die daar belast was met personcclsaangelcgenheden. Het 
toenmalig hoofd van de afdeling commerciële zaken, de kolo-
nel der intendance J. H. L. Bos, later directeur materieel land-
macht in de rang van luitenant-generaal, was indertijd ambi«.-
halve met de heer Koopmann in aanraking gekomen. Toen deze 
op het punt stond met groot verlof gezonden te worden, heeft 
de heer Bos voorgesteld hem als toegevoegd officier bij het 
hoofd van de sectie aankoop buitenland te plaatsen. Hij heeft 
bij deze sectie gediend totdat zij op 1 januari 1956 werd op»e-
heven. In dit tijdvak kende deze sectie drie hoofdofficieren als 
hoofd van de sectie; de eerste, die verder geen belangrijke rol 
heeft gespeeld, heeft als zodanig in de aanvang 8 maanden 
gediend; de luitenant-kolonel der intendance J. Frieling was 
van juni 1951 tot juni 1953 hoofd van de sectie; op 1 juli 
1953 werd de luitenant-kolonel der artillerie L. C. Onderstal 
tot hoofd benoemd. Deze was met deze benoeming niet erg 
ingenomen en heeft van de aanvang af getracht een andere 
werkkring te krijgen. Hij is ongeveer 8 maanden hoofd van de 
sectie geweest, waarna geen hoofd meer is benoemd en de in-
middels tot reserve-majoor bevorderde kapitein Koopmann 
deze functie tot 31 december 1955 heeft waargenomen. Ge-
durende de gehele periode was de heer Koopmann de oudste 
toegevoegde officier. Hij was in het bijzonder belast met het 
inkopen van wapens en daarmede verband houdende artikelen. 

Te Londen was sedert 1945/1946 aan het bureau van de 
militaire attaché de reserve-kapitein C. van Bcnthem verbon-
den. Deze was o.m. in 1950, 1951 en 1952 belast met mate-
rieel- en transportaangelegenheden, welke hij ook reeds behar-
tigde ten tijde van de dienst van de kwartiermeester-gcneraal. 

Hij behandelde daar zaken voor het directoraat-aanschaf-
fingen bij het Engelse ministerie van bevoorrading; hij zocht 
al dan niet via dit ministerie adressen van firma's, die onder-
delen van militaire goederen in hun bezit hadden, konden 
verkrijgen of leveren. Op de veilingen, welke door dit ministerie 
van bevoorrading werden gehouden, moest hij soms voor het 
directoraat een bod doen op partijen. Behalve met de aan-
schaffingen was hij ook belast met de verschepingen van de 
goederen, welke waren aangeschaft. Later werd hij bevorderd 
tot reserve-majoor. Voor zover hij zijn diensten verleende 
door te bemiddelen bij de aanschaffingen, stond hij onder 
het hoofd van de afdeling commerciële zaken, voor de trans-
porten diende hij onder de inspecteur van het verkeerswezen, die 
ressorteerde onder de chef van de generale staf. 

Van oktober 1950 tot april 1953 was luitenant-generaal 
ir. D. H. G. Brethouwer directeur materieel landmacht, gene-
raal-majoor J. D. Backer, plaatsvervangend directeur materieel 
landmacht en de genoemde kolonel Bos hoofd van de afdeling 
commerciële zaken. Van april 1953 tot augustus 1955 was 
luitenant-generaal Backer directeur materieel landmacht en 
generaal-majoor Bos van november 1953 af plaatsvervangend 
directeur materieel landmacht. Van augustus 1955 tot januari 
1957 was luitenant-generaal Bos hoofd van het directoraat. 

§ 3. Hel onderzoek naar een deel van het aankoopbeleid in 
Engeland van de afdeling aankoop-buitenland van het 

directoraat aanschaffingen van de dienst van de 
kwartiermeester-generaal 

De toenmalige reserve-kapitein I. Sternfeld was o.m. in 1950 
toegevoegd aan de militair juridische dienst, welke ressorteerde 
onder de chef van de generale staf. Thans is hij speciaal cor-
respondent van een Nederlands dagblad. 

Hij heeft op 17 januari 1950 en op 21 januari 1950 op 
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last van de toenmalige Staatssecretaris van Oorlog aan deze 
rapporten ingediend over hem bekende feiten inzake „ver-
meende frauduleuze handelingen" ten aanzien van aankopen 
van munitie, artilleriematerieel en gevechtswagens in het Ver-
enigd Koninkrijk. Over deze feiten had deze officier reeds mon-
deling gerapporteerd aan de toenmalige directeur administratieve 
diensten, thans de directeur-generaal van Oorlog. Deze raadde 
na het verschijnen van de rapporten de toenmalige Minister 
van Oorlog aan de hierbij betrokken hoofdambtenaar te ge-
lasten zijn activiteiten in Engeland tot nader order onmiddel-
lijk te doen beëindigen. Ook dienden de betrekkelijke schrifte-
lijke overeenkomsten, welke het hoofd van de afdeling aankoop 
buitenland van het directoraat aanschaffingen, de heer Bos, 
ten aanzien van genoemde goederen had aangegaan, onmiddel-
lijk schriftelijk te worden beëindigd. Op 21 maart 1950 gaf de 
Minister van Oorlog schriftelijk deze beide opdrachten. Hij 
besloot voorts een commissie van onderzoek in te stellen. 

Op 14 maart 1950 schreef de chef van de generale staf een 
nota aan de Minister, waarin hij namen van personen ver-
meldde, die in de in te stellen commissie zouden moeten 
zitting nemen. 

De directeur administratieve diensten was van oordeel, dat 
de door de chef van de generale staf voorgestelde samenstel-
ling van de commissie niet representatief genoeg was om een 
dergelijk belangrijk onderzoek naar het beleid van een hoofd-
officier en een hoofdambtenaar te verrichten. 

Op 21 maart 1950 vaardigde de Minister een ministeriële 
beschikking uit, waarin hij bepaalde, dat de onderzoekcom-
missie zou worden voorgezeten door een generaal-majoor van 
de generale staf en dat leden zouden zijn een afdelingshoofd 
van het ministerie, tevens accountant, een medewerker van het 
bureau efficiency van het departement en kapitein Sternfeld. 
Deze was behalve lid ook secretaris. De Minister droeg de 
commissie op een onderzoek in te stellen naar het aankoop-
beleid van genoemde afdeling aankoop-buitenland met inacht-
neming van de daaromtrent reeds bestaande rapporten. Aan de 
officieren en de ambtenaren van zijn ministerie gelastte hij alle 
inlichtingen te verstrekken, welke de commissie voor haar 
onderzoek nodig zou hebben. Voorts bepaalde de Minister, dat 
uiterlijk 15 mei 1950 een rapport moest zijn uitgebracht. 

Hierop begon de commissie met haar werkzaamheden. Ook 
in Engeland heeft de commissie een onderzoek ingesteld. 

Bij dit onderzoek bleek, dat kapitein Sternfeld in de aan het 
onderzoek voorafgaande periode, vóór januari 1950, te Londen 
in contact was geweest met de toenmalige majoor Van Benthem 
en dat hij van hem het overgrote deel van zijn gegevens had 
gekregen. Kapitein Sternfeld was toentertijd te Londen om 
op last van de chef van de generale staf een onderzoek in 
te stellen naar de afwikkeling van overeenkomsten tussen de 
Britse en de Nederlandse Regeringen. Dit onderzoek had niet 
te maken met het aankoopbeleid van het directoraat aanschaf-
fingen van de dienst van de kwartiermecster-generaal. Tijdens 
dit onderzoek was majoor Van Benthem met kapitein Stern-
feld in aanrakina gekomen. 

Op 13 mei 1950 diende de commissie een nota bij de Mi-
nister in, waarin zij het voorlopige resultaat van haar onder-
zoekingen te zijner kennis bracht. Zij meldde, dat in het tijd-
vak na de bevrijding tot 1949 het beleid van het directoraat 
aanschaffingen met name van de afdeling aankoop buitenland 
naar haar mening niet had gefaald. 

De kennis, welke majoor Van Benthem over dit beleid had 
verkregen, was volgens dit rapport onvolledig, waardoor ook 
zijn conclusies onjuist waren. 

Op grond van de voorlopige conclusies van de commissie 
schreef de Minister aan de desbetreffende autoriteiten op 8 juni 
1950, dat aan de betrokken hoofdambtenaar niets te verwijten 
viel en dat de tegen hem genomen maatregelen onmiddellijk 
moesten worden opgeheven. Hetzelfde resultaat leverde het 
onderzoek van de commissie op ten aanzien van de betrokken 
hoofdofficier. 

Op 3 november 1950 bracht de commissie het definitieve rap-
port uit. Daarin onderschreef zij haar conclusies uit het voor-
lopige rapport en merkte onder meer op, dat het ter zake gevoer-

de beleid in het algemeen had geleid tot belangrijke geldelijke 
besparingen en tot een aanzienlijke bespoediging van de leve-
ringen der betrokken goederen. 

Geen van de leden van de commissie heeft een minderheids-
rapport ingediend noch ook op andere wijze medegedeeld, dat 
hij niet akkoord kon gaan hetzij met de wijze, waarop het on-
derzoek had plaatsgevonden, hetzij met de conclusies. Ook later 
is van een afwijzende visie noch aan de Minister noch aan de 
Staatssecretaris of andere autoriteiten iets gemeld. 

Ten slotte moge hier nog opgemerkt worden, dat uit de 
stukken, behorende bij dit onderzoek, ten tijde, dat de recht-
zaak tegen majoor Koopmann aanhangig was, grote gedeelten 
vrijwel letterlijk in de pers zijn gepubliceerd. 

§ 4. Het contract met de heer Van Benthem 
In begin 1952 wenste Hr. Ms. Ambassadeur te Londen 

de landmachtorganisatie bij zijn ambassade in te krimpen. Ten-
gevolge hiervan zou ook het bureau materieel en transport, 
dat onder de reserve-majoor Van Benthem stond, moeten ver-
dwijnen. De directeur materieel landmacht adviseerde toen, op 
voorstel van de plaatsvervangend directeur, de heer Van Ben-
them als burger aan het directoraat zijn diensten te doen blijven 
verlenen. De plaatsvervangend directeur meende, dat de con-
tacten, die de heer Van Benthem had, zo waardevol waren, 
dat het directoraat deze niet kon missen. Bovendien behan-
delde de heer Van Benthem ook de verschepingen uit Enge-
land. Deze verschepingen moesten — zo zag het er naar uit — 
toen nog enige tijd doorgaan, vooral die van zwaar militair 
materieel. 

Het toenmalige hoofd van de afdeling commerciële zaken 
had bezwaren om de heer Van Benthem, die op 1 september 
1952 met groot verlof zou worden gezonden, als agent voor het 
directoraat aan te stellen. Hij heeft deze bezwaren — zo blijkt 
uit de stukken — ter kennis gebracht bij de directie, maar 
deze meende, dat zij niet opwogen tegen de voordelen. Dit 
hoofd van de afdeling commerciële zaken was van oordeel, 
dat de sectie aankoop buitenland zonder commercieel agent in 
Engeland haar uitnodigingen tot prijsopgaaf wel kon plaatsen. 
Bovendien achtte deze het onjuist, dat het aan de heer Van 
Benthem niet verboden zou worden om geïnteresseerd te zijn 
bij leveranties van goederen aan het Rijk. 

Het huidige hoofd van de juridische afdeling bij het direc-
toraat-generaal van oorlog, die het contract heeft opgesteld, 
is er hierbij van uitgegaan, dat de heer Van Benthem dit wel 
mocht doen, omdat er alleen een agentenovereenkomst en geen 
kwestie van ondergeschiktheid zou zijn. Dit hoofd meende, dat 
het aan het Rijk was om te beslissen of het al dan niet zaken 
met de heer Van Benthem wenste te doen. Naar zijn mening 
behoorde een dergelijke clausule, wanneer deze opgenomen zou 
moeten worden bovendien niet in het contract maar in een in-
structie te staan. In deze geest heeft het hoofd van deze dienst 
een tegennota geschreven tegen die van het hoofd van de 
afdeling commerciële zaken. 

Over de totstandkoming van het contract, op grond waarvan 
de heer Van Benthem agent van het Ministerie van Oorlog 
werd, moge nog het volgende vermeld worden. Het initiatief 
tot het aangaan van dit contract is uitgegaan van de heer Van 
Benthem, die zijn diensten aan het Ministerie van Oorlog aan-
bood. Hij wenste geen arbeidscontractant te worden, noch enig 
dienstverband aan te gaan, omdat hij zelfstandig in zaken 
wenste te gaan, en gedurende de tijd, dat dit contract met het 
Ministerie van Oorlog zou lopen, hoopte hij in de gelegen-
heid te zijn een eigen zaak op te bouwen. 

Ten behoeve van de Koninklijke Marine werd reeds gebruik 
gemaakt van de diensten van een particuliere firma. Toen de 
heer Van Benthem dan ook zijn diensten aanbod, rees de vraag 
of het geen aanbeveling zou verdienen de betreffende werk-
zaamheden •— voor zee-, land- en luchtmacht — aan één firma 
toe te vertrouwen. 

De ter zake ontvangen prijsaanbiedingen waren aldus, dat de 
firma, die reeds zijn diensten aan de marine bewees, voor aan-
koopbemiddeling ten behoeve van de marine £ 2000 per jaar 



43 

en voor transportbemiddeling ten behoeve van de marine 
£ 1000 per jaar kreeg. Indien deze firma de transportbemidde-
Iing zou verlenen ook voor land- en luchtmacht, dan zou zij 
hiervoor gaarne ontvangen £ 600 tot £ 1000. Dit laatste was 
een open bod. De heer Van Benthem vroeg voor transport- en 
aankoopbemiddeling voor land- en luchtmacht £ 4500 per jaar, 
welk bedrag tot £ 5000 zou worden verhoogd, indien be-
trokkene eveneens met marineverschepingen zou worden be-
last, dit alles als open bod. 

Het contract werd aan de heer Van Benthem gegund op 
grond van de volgende overwegingen. 

De kanalen voor de verwerving van de voor de zeemacht 
bestemde goederen waren andere dan die, waarvan gebruik 
moest worden gemaakt voor de verkrijging van de voor de 
land- en luchtmacht bestemde goederen. De aanschaffings-
plaatsen voor deze twee krijgsmachtonderdelen lagen, in tegen-
stelling tot die voor de zeemacht, veelal buiten Londen. De 
inspecteur voor het verkeerswezen en de directeur materieel 
landmacht hadden bijzonder de heer Van Benthem aanbevolen. 

De door de heer Van Benthem gevraagde jaarvergoeding van 
£ 4500 werd door hem niet gehandhaafd. Partijen werden het 
eens over een bedrag van £ 2500. Alle kosten, personele zowel 
als materiële, alsook de reiskosten, kwamen voor rekening van 
de heer Van Benthem. Hij mocht wel de reiskosten van Enge-
land naar Nederland en telefoonkosten declareren voor zover 
deze reizen of telefoongesprekken ingevolge een vanwege het 
Ministerie van Oorlog verstrekte opdracht waren uitgevoerd. 
Het contract is op 24 september 1952 door de heer Van 
Benthem en op 9 oktober 1952 door Minister Staf getekend. 

Enige tijd later kreeg de heer Van Benthem er veel werk-
zaamheden bij. Deze waren verbonden aan de toen op gang 
komende off-shore leveranties. Deze leveranties: tanks, radar-
installaties, radiomateriaal, munitie en onderdelen moesten van 
allerlei plaatsen uit Engeland naar Nederland verscheept wor-
den. Om deze reden besloot de directeur materieel land-
macht. na overleg met de directeur-generaal van Oorlog, aan 
de heer Van Benthem bovendien per te vervoeren centurion-
tank een extrabedrag van £ 5 te betalen. Dit bedrag werd 
later teruggebracht tot £ 3. Een tank kost ongeveer f 600 000. 

Tijdens de onderhandelingen tussen de heer Van Benthem en 
het Ministerie van Oorlog is intern op het Ministerie van 
Oorlog beraadslaagd over de vraag, of aan de heer Van Bent-
hem al dan niet een instructie diende te worden gegeven. Arti-
kel 4 van het contract bepaalde, dat de Minister zich het 
recht voorbehield aan de heer Van Benthem nadere instructies 
te geven. Uit de besprekingen hierover is voortgevloeid, dat het 
hoofd van de afdeling commerciële zaken dienaangaande een 
nota heeft opgesteld. Mede aan de hand daarvan heeft de dir-
recteur materieel landmacht een ontwerpinstructie geconci-
pieerd. De laatste bepaling van deze ontwerpinstructie luidde, 
dat het de heer Van Benthem verboden was om voor eigen 
rekening zaken met het Rijk te doen. Op de vraag of de heer 
Van Benthem van de inhoud van de ontwerpinstructie. welke 
reeds vóór de totstandkoming van het contract gereed was, 
op de hoogte is geweest, wordt van verschillende zijden een 
verschillend antwoord gegeven. Hoe dit ook zij, de instructie 
is nooit verder gekomen dan in een stadium van concept. 

Na de totstandkoming van het contract heeft de heer Van 
Benthem. toen het directoraat voor de levering van een veertig-
tal gerevideerde trucks, alsmede een hoeveelheid onderdelen 
een uitnodiging tot prijsopgaaf vroeg, zelf als leverancier een 
offerte gedaan. De order is nan de heer Van Benthem gegund. 

Toen dit contract tot de levering van deze trucks en onder-
delen aan de orde kwam. heeft het hoofd van de afdeling com-
mcrciële zaken hiertegen aanvankelijk bezwaren gemaakt. Het 
hoofd van de afdeling juridische zaken schreef naar aanleiding 
daarvan aan de directeur materieel landmacht, dat er juridisch 
gezien en ook uit het oogpunt van de bestaande agentenover-
eenkomst geen enkel bezwaar was, dat het directoraat met de 
heer Van Benthem de Icvcringsovereenkomst zou aangaan. 

Ofschoon alle betrokkenen van de inhoud van de concept-
instructie op de hoogte waren, werd toch de overeenkomst tot 

levering van de trucks en de onderdelen gesloten. Hierdoor 
werd duidelijk, dat ook niet naar de geest van de ontwerp-
instructie werd gehandeld. 

In de loop van 1954 verzocht de heer Van Benthem in ver-
band met de toegenomen werkzaamheden de contractprijs te 
verhogen tot £ 5000. 

Inmiddels was op 14 april 1954 in een vergadering, be-
legd door de directeur-generaal, een bespreking gevoerd over 
de positie en de werkzaamheden van de heer Van Benthem. 
In deze vergadering was ook majoor Koopmann voor de sectie 
aankoop buitenland aanwezig, die blijkens het verslag daarvan 
de resultaten van de werkzaamheden van de heer Van Benthem 
hoog aansloeg. Hij achtte de bemiddeling, die de heer Van 
Benthem verleende, zeer nuttig en meende dan ook. dat diens 
diensten niet konden worden gemist. 

De directeur-generaal heeft vervolgens aan een hoofd-
officier van de militaire administratie, tevens accountant, de 
opdracht gegeven na te gaan of de door de heer Van Benthem 
verzochte contractprijs redelijk was te achten. Na dit onder-
zoek en na overleg met de betrokken instanties werd het be-
drag van £ 2500 per jaar verhoogd tot £ 4800 per jaar. Voor 
de te vervoeren tanks zou dan geen afzonderlijke betaling meer 
worden gegeven. 

Tijdens de onderzoekingen en besprekingen met betrekking 
tot de werkzaamheden van de heer Van Benthem kwam vast 
te staan, dat deze van het directoraat blanco-offertebrieven 
kreeg. Deze ontving hij van de sectie aankoop buitenland. De 
bemiddeling, die hij zou hebben moeten verlenen, was, dat hij 
via zijn relaties leveranciers voor bepaalde artikelen uitzocht. 
Het was evenwel nooit de bedoeling geweest, dat de heer Van 
Benthem, alsof hij ambtenaar van het directoraat was. blanco-
offertebrieven in handen zou krijgen om deze door bepaalde 
leveranciers te laten invullen. Van dit feit werd ook de direc-
teur materieel landmacht op de hoogte gebracht, die daarop 
bepaald heeft, dat geen blanco-offertebrieven meer aan de 
heer Van Benthem mochten worden gestuurd. 

Krachtens het nieuwe contract, op 1 juni 1954 gesloten, 
mocht de heer Van Benthem zich niet meer bezighouden met 
het verlenen van bemiddeling bij de aanschaffingen, maar zou 
hij uitsluitend transportaangelcgenheden behartigen. De heer 
Van Benthem heeft zich hierbij onder protest neergelegd. 

Toen de werkzaamheden van de heer Van Benthem in 1956 
verminderden, werd diens contract op 1 september 1956 be-
eindigd. 

§ 5. De klacht naar aanleiding van een leverantie van 
kooktoestellen 

In de loop van 1953 schafte het directoraat materieel land-
macht. de sectie aankoop buitenland, veldkooktoestellen aan 
bij een Engelse fabriek. In september van dat jaar moest een 
ambtenaar van de afdeling planning ontwikkeling en produk-
tie. P.O.P., deze kooktoestellcn keuren. Gedurende die tijd ont-
moette hij een hem reeds bekende Nederlandse zakenman, die 
zaken deed met Indonesië, onder meer ook in kooktoestellen 
voor het leger aldaar. Toen bedoelde ambtenaar hem hoorde 
over de kooktoestellen, heeft hij hem aangeraden te trachten van 
deze Engelse fabriek, die goede kooktoestellen maakte, een 
vertegenwoordiging te krijgen. Deze ambtenaar heeft vervolgens 
bedoelde zakenman met de directie van deze fabriek in contact 
gebracht en o.m. ten gevolge hiervan verkreeg deze zakenman 
het agentschap van deze fabriek. 

Van een concurrerende fabriek ook in Engeland was de 
firma Godfrey Alvist de agent. Van deze firma, een opgekochte 
lege Engelse N.V., waren de heren Van Benthem en J. H. 
Davids directeuren. De fabriek, welke zij vertegenwoordigden, 
kon evenwel niet over een belangrijk patent ter vervaardiging 
van een onderdeel beschikken. Dit had de andere fabriek wel 
en dit was nodig om een goed produkt te kunnen afleveren. 

In het begin van 1954 moest het directoraat opnieuw een 
belangrijke hoeveelheid kooktoestellen aanschaffen. In verband 
hiermede bezocht een hoofdofficier van de afdeling P.O.P. de 
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fabriek, welke reeds eerder de toestellen had vervaardigd. Hij 
was toen in gezelschap van de zakenman, die in september 
1953 agent voor deze fabriek was geworden. Deze hoofdoffi-
cier was van oordeel, dat het directoraat de kooktocstellen bij 
deze fabriek moest kopen, omdat deze reeds in het leger in 
gebruik waren en omdat later daarvan ook onderdelen zouden 
moeten worden betrokken. Deze fabriek heeft de order van 
2345 kooktoestellen en verwisselstukken gekregen en deze 
kooktoestellen geleverd voor plm. £. 17.— per stuk. Bij de 
eerste order was de prijs £, 23.3.2 per kooktoestel. 

Voordat het contract in mei 1954 voor de levering van 2345 
kooktoestellen en verwisselstukken was gesloten, heeft men 
van de zijde van de concurrerende fabriek en haar agent ge-
tracht het zo te regelen, dat alle betrokkenen van de te gunnen 
order zouden meeprofiteren. Toen van de zijde van de leve-
rancier en diens agent hierop niet werd ingegaan, werd de 
agent bedreigd met uitsluiting ten aanzien van leveranties aan 
het directoraat materieel landmacht. De tussenkomst van de 
vertegenwoordiger van deze fabriek werd door de heer Koop-
mann niet op prijs gesteld. Hij heeft zich tegen het naar aan-
leiding van deze leverantie te betalen commissieloon aanvanke-
lijk zo heftig verzet, dat bedoelde Engelse fabriek hiervoor toe-
stemming vroeg aan het directoraat, met name aan de sectie 
aankoop buitenland. 

Deze agent diende op 31 mei 1954 bij de directeur materieel 
landmacht een klacht in tegen de handelwijze van de sectie 
aankoop buitenland, in het bijzonder wegens de houding, 
welke majoor Koopmann tegen hem had ingenomen en innam. 

De klacht bevestigde onder meer de hiervoor gestelde opzet 
om alle betrokkenen van de te gunnen order te laten meeprofi-
tcren en dat de agent —klager —, alsmede zijn principaal 
hier niet op in wilden gaan. 

,,De Heer Van Benthem voorspelde ons" (de firma, 
welke de agente was van bedoelde fabriek H.P.) , , , dat 
de Majoor Koopmann ons dan wel zou passeren als 
agente. De Majoor Koopmann zou zorgdragen, dat de 
aanvragen via zijn kantoor naar H.P. en K. (de concur-
rerende fabriek) zouden gaan. 

De zinspelingen van de heer Van Benthem, als zou de 
Majoor Koopmann in het complot tussen hem en de heer 
Davids betrokken zijn, hebben wij oorspronkelijk als groot-
spraak beschouwd. Doch de houding, die de Majoor Koop-
mann sindsdien speciaal tegen ondergetekende heeft aan-
genomen, heeft bij ons de twijfel doen ontstaan, of de 
Majoor in dezen wel geheel te goeder trouw is; of dat een 
en ander teruggebracht dient te worden tot een reeks 
misverstanden." 

Na het opnoemen van enkele feiten, waarop deze twijfel 
gebaseerd kon worden, besluit de briefschrijver: 

,,Waar de huidige houding van de Majoor Koopmann 
tegen ons ingenomen, een regelmatig contact met Uw 
afdeling Aankoop Buitenland thans onmogelijk maakt, 
mogen wij U Hoogedelgestrenge verzoeken te willen in-
grijpen, opdat wij in de uitoefening van onze taak als ver-
tegenwoordigster van diverse fabrieken verder niet meer 
gehinderd zullen worden en de onderhandelingen, die thans 
door de Majoor Koopmann met H.P. worden gevoerd, niet 
meer buiten ons om zullen geschieden.". 

In een schrijven van 2 juli 1954 kwamen de advocaten van 
bedoelde fabriek nog eens op de aangelegenheid van het be-
talen van dit commissieloon terug, waarop majoor Koopmann 
op 27 juli 1954 antwoordde, dat de fabriek geen agenten nodig 
had, maar mocht zij dezen toch willen aanstellen, hij hiertegen 
geen bezwaar zou maken. Voorts deelde hij mede, dat de direc-
tie verantwoordelijk zou worden gehouden, indien haar agent 
niet geoorloofde betalingen aan ambtenaren van het directoraat 
zou verrichten. 

De klacht — brief van 31 mei 1954 — stelde de directeur 
in handen van een hoofdofficier van de Koninklijke marechaus-
see ter behandeling. 

Terzelfder tijd stelde deze hoofdofficier ook een onderzoek in 

tegen de ambtenaar van de afdeling P.O.P., die bedoelde agent 
in september 1953 bij de Engelse fabriek had geïntroduceerd. 
Dit onderzoek, dat niets met het onderhavige te maken 
had, leidde tot het ontslag van deze ambtenaar. Ver-
moedelijk omdat dit tweede onderzoek veel aandacht eiste, is 
de klacht betreffende de leverantie van de kooktoestellen op de 
achtergrond geraakt. Op 7 december 1954 vroeg bedoelde agent 
aan de directeur materieel landmacht om een onderhoud, het-
geen deze hem in een brief van 22 december weigerde. Voorts 
deelde hij aan deze agent mede, dat de klacht in handen van 
de justitiële afdeling van het directoraat was gesteld. In een 
brief van 19 januari 1955 kwam bedoelde agent op deze aan-
gelegenheid terug en citeerde daarin tevens een gedeelte van 
de brief, welke majoor Koopmann op 27 juni 1954 aan de 
directie van zijn fabriek had geschreven. Hierin stond ook de 
passage als hoger vermeld, betreffende de steekpenningen. Van 
de zijde van de Koninklijke marechaussee werd daarop klager 
gehoord. Hiermede is deze zaak geëindigd. De contacten van 
klager met de ontslagen ambtenaar van de afdeling P.O.P. 
hebben eerstgenoemde, hoewel ten onrechte, vermoedelijk ook 
geen goed gedaan. Verdere stappen werden niet ondernomen. 
Klager verloor later zijn vertegenwoordiging van bedoelde 
Engelse fabriek. Gedurende ruim twee jaren werd hij door het 
directoraat bij leveranties niet meer ingeschakeld. 

§ 6. De aankoop van PlAT-onclerdelen 

In september 1953 bleken op korte termijn PIAT-onder-
delen, dit zijn onderdelen voor een antitankwapen, benodigd 
te zijn. 

Op 16 oktober 1953 schreef majoor Koopmann aan de heer 
Van Benthem te Londen, dat hij een inschrijving voor deze 
onderdelen moest houden. De inschrijving geschiedde dus niet 
rechtstreeks, maar via de heer Van Benthem, die blanco-offerte-
brieven kon rondsturen. 

Op 16 december 1953 schreef de heer Van Benthem aan 
majoor Koopmann, dat hij twee firma's had aangeschreven om 
een prijsopgaaf te doen. Van een van deze firma's was de heer 
Van Benthem agent. Beide firma's hadden dezelfde directeur. 
Aan een andere Engelse firma is wel prijsopgaaf gevraagd, 
maar aan deze was tevens medegedeeld om voorlopig nog geen 
inschrijving te doen voordat nader bericht was ontvangen. 

Hoewel op de bestelorder als tijd van aflevering uiterlijk 
1 april 1954 was gesteld en de sluitingsdatum voor het indienen 
van een prijsopgaaf op medio november 1953, berichtte de heer 
Van Benthem in een schrijven van 4 maart 1954 aan majoor 
Koopmann, dat hij op 22 februari 1954 de twee bovenbedoelde 
firma's en een andere had uitgenodigd vóór 3 maart d.a.v. 
rechtstreeks de offertes bij het directoraat in te dienen. Voorts 
schreef hij. dat de andere, de derde, firma bericht had gezonden 
verhinderd te zijn aan de inschrijving deel te nemen. Deze 
andere firma deelde later evenwel mede, dat dit bericht niet 
juist was. 

Toen op 8 maart 1954 het proces-verbaal van inschrijving 
werd opgemaakt, hadden alleen de twee eerstgenoemde firma's 
ingeschreven. 

Aangezien er dus slechts twee inschrijvingen waren, had vol-
gens de in paragraaf 1 genoemde dienstaanwijzing een prijs-
taxatie gemaakt moeten worden. Dit had de sectie aankoop 
buitenland samen met de afdeling P.O.P. moeten doen, hetgeen 
niet is geschied. 

De directeur materieel landmacht heeft dit en het feit, dat 
slechts twee gegadigden hadden ingeschreven, geaccepteerd. 
Deze PIAT-ondcrdelen moesten op korte termijn aanwezig zijn, 
omdat met dit wapen moest worden geoefend. De chef van de 
generale staf had op grote spoed aangedrongen. 

Op 23 maart 1954 heeft de directeur-generaal van Oorlog de 
machtiging tot aanschaffing getekend. Op 27 maart is de voor-
lopige bestelling geplaatst bij de firma, waarvan de heer Van 
Benthem agent was. Deze firma gaf aan het directoraat nog 
2J pet. korting, aangezien zij de opdracht voor alle onderdelen 
kreeg. Op 24 juni 1954 is het contract tussen het directoraat 
en bedoelde firma in den Haag ondertekend. 
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Op 10 mei 1954 kwam er bij de sectie aankoop buitenland 
een brief van de directeur van de firma, waaraan wel prijs-
opgaaf was gevraagd, maar waaraan tevens was medegedeeld 
voorlopig nog geen inschrijving te doen voordat nader bericht 
was ontvangen. In deze brief kondigde deze directeur aan 
binnen 3 a 4 weken voor de PIAT-onderdelen te zullen in-
schrijven. Op 17 mei 1954 heeft majoor Koopmann aan de 
heer Van Benthem geschreven, dat de order reeds geplaatst was 
en hem gevraagd hiervan aan bedoelde directeur mededeling 
te doen. Ook werd hierin vermeld, dat deze firma de volgende 
maal wel een uitnodiging tot het doen van een prijsopgaaf zou 
krijgen. 

Bedoelde directeur heeft naderhand verzekerd, dat zijn firma 
een prijsopgaaf zou hebben gedaan van £ 8000. De order is 
gegund voor een bedrag, iets hoger dan £. 30 870. 

§ 7. Het optreden van de Koninklijke marechaussee 
in de zaak-Koopmann 

a. Inleiding 
Toen einde 1952 de Algemene Beveiligingsbepalingen voor 

Regeringsopdrachten waren aangenomen, besloot de Staatsse-
cretaris van Oorlog op advies van de directeur materieel land-
macht en het hoofd van de Militaire Inlichtingendienst een 
ambtenaar van deze dienst bij het directoraat te plaatsen, ten 
einde de veiligheid van de geclassificeerde objecten te waar-
borgen. 

In december 1954 besloot de Staatssecretaris een hoof dof f i-
cier van de Koninklijke marechaussee bij het directoraat te 
plaatsen, wiens taak het was misdrijven te voorkomen. Hij is 
de „crime prevention officer". 

Op 1 oktober 1956 kreeg de directeur materieel landmacht in 
handen een op 20 september 1956 gedateerde, doch eerst op 
28 september d.a.v. verzonden brief, welke niet was onder-
tekend. Daarin stond, dat de briefschrijver in dienst was van 
de Engelse firma, welke de order van de PIAT-onderdelen had 
gekregen. De anonieme briefschrijver verklaarde, dat majoor 
Koopmann met de heren Van Benthem en Davids samenspande 
om de orders bij zijn firma geplaatst te krijgen, omdat zij daarbij 
een financieel belang hadden. De heren Davids en Van Benthem 
zouden aan majoor Koopmann voor zijn aandeel steekpennin-
gen hebben gegeven of giften hebben gedaan. Als zakelijke 
reden voor deze anonieme briefschrijver om dit aan de direc-
teur te melden, werd genoemd, dat de firma door deze orders 
in moeilijkheden was gekomen, omdat zij deze niet op tijd kon 
uitvoeren en onderleveranciers moest aanstellen. Hierdoor zou 
een gedeelte van de winst verloren zijn gegaan, terwijl het 
andere gedeelte moest worden besteed aan commissieloon, dat 
aan de heren Van Benthem en Davids betaald moest worden. 

Toen bovengenoemde anonieme brief kwam en in handen van 
de hoofdofficier van de marechaussee was gesteld, viel het deze 
op, dat deze anonieme brief eigenlijk parallel liep aan de 
klacht naar aanleiding van de leverantie van kooktoestellen. 
Deze hoofdofficier heeft dit medegedeeld aan de ambtenaar 
van de militaire inlichtingendienst. 

De klager van toen had zich voorts juist te dien tijde aan-
gemeld als vertegenwoordiger van de firma, welke bij de aan-
koop van de PIAT-onderdelen geen offerte had ingediend op 
grond van de mededeling van de heer Van Benthem, dat eerst 
een nader bericht moest zijn ontvangen. 

De ambtenaar van de militaire inlichtingendienst had naar 
aanleiding van de aanmelding van deze zakenman als ver-
tegenwoordiger zijn antecedenten nagegaan en was daarbij ook 
gestuit op diens klacht over de leverantie van kooktoestellen. 
Hij liet deze zakenman daarop bij zich komen. Tijdens het 
gesprek bood deze aan tezamen met zijn nieuwe principaal, de 
Engelse fabrikant, nog eens over deze zaak te komen spreken. 
Deze laatste, van wie vermoed wordt, dat hij de anonieme 
brief ter benadeling van zijn concurrent heeft geschreven of 
heeft doen schrijven, verstrekte toen een aantal inlichtingen, 
welke in grote lijnen overeenstemden met de aanwijzingen in 
de anonieme brief. Hij wees voorts ook op de zijns inziens zeer 
hoge prijzen, welke voor de PIAT-onderdelen waren betaald. 

Op grond van deze inlichtingen begon de hoofdofficier van 
de marechaussee het onderzoek. Eerst werden de aankoopdos-
siers van de sectie aankoop buitenland nagegaan. In de stukken 
betreffende de levering van de PIAT-onderdelen werden ver-
schillende nadere bevestigingen gevonden van de onregelmatig-
heden, welke de Engelse fabrikant had genoemd. 

Op 14 november 1956 vertrok de hoofdofficier van de 
marechaussee voor verder onderzoek naar Engeland, waar hij 
in samenwerking met Scotland Yard een aantal getuigen 
hoorde. Deze getuigenverklaringen versterkten de uit het onder-
zoek der dossiers verkregen vermoedens, welke er in het kort 
op neer kwamen, dat althans in één duidelijk geval de heer 
Van Benthem en diens medevennoot de heer Davids in samen-
spanning met majoor Koopmann concurrentie bij een offerte 
zouden hebben verijdeld, zodat een opdracht zou zijn gegund 
aan een firma, waarmee een contract zou zijn gesloten tot leve-
ring van goederen voor een uitzonderlijk hoge prijs. 

Op 26 november 1956 heeft de hoofdofficier van de ma-
rechaussee de heer Van Benthem, die juist toen in Neder-
land was, verhoord. Deze verklaarde — blijkens het vonnis 
van de Krijgsraad te Velde West van 9 oktober 1957 —, dat 
hij samen met zijn partner en met majoor Koopmann deze 
transactie, zoals werd vermoed, had gearrangeerd. Voor zijn 
aandeel daarin, aldus verklaarde de heer Van Benthem, zou 
hij aan majoor Koopmann sinds het jaar 1954 in totaal on-
geveer f 6500 hebben betaald. Hierop werd tegen de heer 
Van Benthem proces-verbaal opgemaakt als verdacht van 
vermoedelijke overtreding van artikel 177 van het Wetboek 
van Strafrecht, het geven van steekpenningen of giften aan 
ambtenaren. De volgende dag, 27 november 1956, werd 
de heer Davids verhoord, die hetzelfde feit — blijkens hoger 
genoemd vonnis — mededeelde, met dien verstande, dat het 
aan majoor Koopmann gegeven geld zuiver en alleen giften 
betrof. De heer Davids verklaarde in de jaren 1953 tot 1956 
aan majoor Koopmann ongeveer f 15 000 te hebben gegeven. 
Ook tegen de heer Davids werd op grond van hetzelfde artikel 
van het Wetboek van Strafrecht proces-verbaal opgemaakt. 

Voor wat de heren Van Benthem en Davids betreft, was 
hiermede voor de Koninklijke marechaussee het onderzoek 
voltooid; een eventuele vervolging en berechting van deze per-
sonen zou door de burgerlijke autoriteiten moeten geschieden. 

Anders stond het met majoor Koopmann. Uit de verklarin-
gen van de Engelse fabrikant, de aanwijzingen, gevonden in de 
dossiers van het directoraat, de verklaringen van de in Enge-
land gehoorde getuigen en de verklaringen van de heren Van 
Benthem en Davids waren zodanig gewichtige vermoedens ge-
rezen van het misdrijf, genoemd in artikel 363 van het Wet-
boek van Strafrecht, het aannemen van steekpenningen door 
een ambtenaar, dat de hoofdofficier van de Koninklijke mare-
chaussce op grond van de artikelen 4 en 5 van de Regts-
pleging Landmagt verplicht was majoor Koopmann in voor-
lopig arrest te stellen. 

b. De arrestatie en het verblijf in arrest 
Op 28 november 1956 heeft deze hoofdofficier van de mare-

chaussee in gezelschap van een in burger geklede adjudant-
onderofficier van dit wapen zich per auto naar het huis van 
majoor Koopmann begeven om hem in voorlopig arrest te stel-
len. Aan majoor Koopmann heeft hij toen medegedeeld welke 
bedenkingen tegen hem waren gerezen en dat hij hem op grond 
van de bepalingen van de Regtspleging Landmagt deswege voor-
lopig arrest aanzegde. Hierop is majoor Koopmann naar de 
marechausseekazerne te Leiden vervoerd, nadat hem nog de 
gelegenheid was gegeven met zijn familie te spreken. Dezelfde 
dag heeft de hoofdofficier van de marechaussee de directeur 
materieel landmacht ervan in kennis gesteld, dat hij majoor 
Koopmann voorlopig arrest had aangezegd. Ook aan mevrouw 
Koopmann heeft hij dit die dag nog medegedeeld. 

In de avond van 28 november 1956 is aan de heer Koop-
mann in de marechausseekazerne te Leiden een maaltijd aan-
geboden, welke hij heeft geweigerd. Diezelfde avond heeft de 
hoofdofficier van de marechaussee hem voor de eerste maal 
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gehoord. Op 29 november is aan de korpscommandant van de 
majoor Koopmann een verklaring nopens opgelegd voorlopig 
arrest overhandigd. 

Majoor Koopmann is naar de marechausseekazerne te Leiden 
gebracht, omdat daar een verblijf aanwezig is, geschikt voor 
het door officieren te ondergaan voorlopig arrest. Dit wordt 
in voorkomende gevallen ook steeds voor dit doel gebruikt. 

Ten einde zich te kunnen vertreden, kunnen officieren, die 
hier arrest ondergaan, gebruik maken van een grote aan de 
achterzijde van de kazerne gelegen serre. Dit is ook aan majoor 
Koopmann altijd toegestaan. Ook kunnen arrestanten, die in 
deze kazerne verblijven, zich vertreden op hei naast de mare-
chausseekazerne gelegen terrein van de intendancekazernc; dat 
was alleen via de openbare weg te bereiken. De arrestanten 
kunnen zelf kiezen wat zij te dezen prefereren. 

Tot 21 december 1956 heeft de hoofdofficier van de Konink-
lijkc marechaussee de heer Koopmann verscheidene malen ge-
hoord. Deze verhoren zijn bijgewoond door de reeds eerder ge-
noeinde ambtenaar van de militaire inlichtingendienst en ge-
deeltelijk ook door een inspecteur van de Rijksrechei chc. 

De hoofdofficier van de marechaussee heeft diezelfde dag 
het proces-verbaal overgegeven aan de korpscommandant, die 
het op zijn beurt — overeenkomstig de bepalingen van de 
Reglspleging Landmagt — aan de commanderend generaal 
heeft gezonden, die — na advies van de auditeur-militair — 
op 19 januari 1957 de beschikking tot verwijzing naar de 
Krijgsraad te Velde-West heeft getekend. De officier-commis-
saris heeft deze beschikking tot verwijzing direct aan majoor 
Koopmann uitgereikt. Bij deze gelegenheid heeft deze aan de 
officier-commissaris gevraagd op welke wijze hij uit het Huis 
van Bewaring kon komen. Deze heeft hem gezegd een des-
betreffend rekest aan de Krijgsraad te richten. Dit heeft de 
raadsman van majoor Koopmann op 21 februari 1957 uit zijn 
naam gedaan. Op 26 februari 1957 verleende de Krijgsraad het 
ontslag uit arrest. 

e. De verdere gang van zaken 

Na het onderzoek door de marechaussee waren er dus 
twee verdachten en één beklaagde, nl. twee burgers en één 
militair. In een bespreking tussen de officier van justitie en de 
auditeur-militair en later in een bespreking tussen deze beiden 
en de procureur-generaal werd beslist, dat eerst de zaak-
Koopmann door de auditeur-militair zou worden behandeld 
en dat daarna zou worden beslist over de vervolging tegen de 
beide burgerverdachten. Deze beslissing werd genomen, omdat 
krachtens het militaire strafprocesrecht de officier-commis-
saris de getuigen direct onder ede kan horen. Ook werd 
toen besloten de zaken gesplitst te behandelen, zodat de be-
klaagde in de éne zaak getuige kan zijn in de andere zaak. Dit 
is een gebruikelijke gang van zaken. Indien er meer ver-
dachten in één zaak zijn, kan men het veelal niet stellen zonder 
de één tegenover de ander te plaatsen, eventueel als getuige. 
Dit is ook vaak noodzakelijk om ieders aandeel in een misdrijf 
vast te stellen. 

Tot slot van dit hoofdstuk moge volledigheidshalve nog vei-
meld worden, dat de Krijgsraad te Velde-West op 9 oktober 
1957 majoor Koopmann veroordeelde tot een gevangenisstraf 
voor de tijd van 1 jaar en 3 maanden en hem ontsloeg uit de 
militaire dienst zonder ontzetting van de bevoegdheid om bij 
de gewapende macht te dienen, wegens: 

„1. Als ambtenaar eene gift aannemen, wetende dat zij 
hem gedaan wordt naar aanleiding van hetgeen door hem, 
in strijd met zijn plicht, in zijne bediening is gedaan of 
nagelaten, meermalen gepleegd; 

2. Als militair opzettelijk nagelaten eenig door Ons of 
van Onzentwege vastgesteld dienstvoorschrift op te volgen, 
gepleegd in tijd van oorlog, meermalen gepleegd;". 

Op 16 oktober 1957 ging de auditeur-militair in hoger beroep; 
op 18 oktober is majoor Koopmann in hoger beroep gekomen 
van het vonnis, door de Krijgsraad gewezen. 

In april 1958 kwam de zaak in appel voor het Hoger Militair 
Gerechtshof. 

Op 23 april 1958 is de Sententie van het Hof gewezen en 
uitgesproken. Deze luidde o.m.: 

Het Hoog Militair Gerechtshof 
Gezien de akten van appèl; 
Gezien de oproeping, vanwege de Advocaat-Fiscaal aan 

de beklaagde betekend; 
Gezien het vonnis in eerste aanleg gewezen; 
Gehoord de getuigen door de Advocaat-Fiscaal en die 

door de beklaagde opgeroepen; 
Gehoord de beklaagde, zo in zijn antwoorden als in de 

middelen van verdediging door hem en namens hem door 
de raadslieden aangevoerd; 

Gehoord de Advocaat-Fiscaal in zijn schriftuur van eis, 
met conclusie, dat het Hof het vonnis van de eerste 
rechter zal vernietigen, en opnieuw rechtdoende, de be-
klaagde zal vrijspreken; 

Overwegende, dat het Hof niet uit wettige bewijsmid-
delen de overtuiging heeft bekomen, dat beklaagde het 
hem tenlastegelegde heeft begaan, zodat hij, met vernie-
tiging van het tegen hem uitgesproken veroordelend vonnis, 
daarvan moet worden vrijgesproken; 

Gezien artikel 193 van de Regtspleging bij de Landmagt 
en 77 van 's-Hofs Provisionele Instructie; 

Rechtdoende in hoger beroep in naam der Koningin! 
Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en opnieuw 

rechtdoende: 
Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen 

aan beklaagde is tenlastegelegd; 
Spreekt hem daarvan vrij." 

§ 8. Conclusies 
Heeft de commissie in de vorige hoofdstukken beschou-

wingen gewijd aan de gang van zaken bij een aantal concrete 
aankopen door het directoraat materieel landmacht, het onder-
l'.avige hoofdstuk heeft een enigszins ander karakter. Hierin 
komen immers meer aspecten van het personeelsbeleid aan de 
orde. Het gaat in het bijzonder over het personeelsbeleid ten 
aanzien van een dienst, die zich met aankopen in het buiten-
land bezighield. Bovendien maakt de rechtzaak, welke hierbij 
aan de orde moest komen, een beoordeling van dit personeels-
beleid niet eenvoudiger. De commissie dient zich immers ervan 
te onthouden een oordeel te geven over een aangelegenheid, 
waarin de rechter het laatste woorci heeft gehad. Anderzijds 
zijn hierbij ook aspecten, met name het optreden van de 
Koninklijke marechaussee en het beleid, dat de staande magi-
stratuur heeft gevoerd, waarvoor staatsrechtelijk zonder twijfel 
de betrokken bewindslieden door de Kamers ter verantwoor-
ding kunnen worden geroepen. De commissie kon naar haar 
mening een onderzoek hiernaar niet geheel achterwege laten, 
omdat daaruit dan — ten onrechte — afgeleid zou kunnen 
worden, dat de commissie deze aspecten niet in haar onderzoek 
had betrokken. 

In de paragraaf „organisatie" heeft zij vastgesteld, dat de 
aankopen van de sectie aankoop buitenland op grond van be-
paalde wetten, reglementen en voorschriften dienden te ge-
schieden. Het geheel van regels, voor zover voor dit onderzoek 
van belang en door de commissie nagegaan, moest het naar 
haar oordeel mogelijk maken, dat in de toenmalige omstandig-
heden een juist beleid van de sectie aankoop buitenland kon 
worden gevoerd. Wel liet dit geheel een grote mate van vrij-
heid aan het personeel van de sectie aankoop buitenland, maar 
de commissie kan niet inzien, hoe de sectie zonder deze vrij-
hcid in staat zou zijn geweest om b.v. partijen militaire goe-
deren uit dumps te kopen. Toch was dat in die tijd noodzake-
lijk. 

De vrijheid, welke het geheel van regels aan de sectie aan-
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koop buitenland gaf, zou haar tegenwicht gevonden moeten 
hebben in de personele situatie. In de bezetting van de sectie 
zou hiermee dus rekening moeten zijn gehouden. De indruk 
van de commissie is echter, dat de directeur materieel landmacht 
dit niet heeft gedaan of niet heeft kunnen doen. Het eerste 
hoofd van de sectie heeft deze functie slechts acht maanden 
vervuld; dan is er gedurende twee jaar een normale bezetting 
van deze functie, waarna weer drie jaar volgen, waarvan dit 
niet gezegd kan worden. Immers, het op 1 juli 1953 benoemde 
hoofd van de sectie heeft nauwelijks leiding gegeven, terwijl 
nadien een waarnemend hoofd is opgetreden. 

Ook de bezetting van de afdeling commerciële zaken, waar-
binnen deze sectie viel, was niet zodanig, dat de leiding van 
deze afdeling zich intensief met de verrichtingen van de sectie 
kon bezighouden. Men achtte van die zijde de sectie ook min-
der belangrijk, omdat daar gemiddeld „slechts" 25 miljoen 
per jaar omging, terwijl de omzet van de gehele afdeling on-
geveer 225 miljoen per jaar bedroeg. 

Door deze omstandigheden werd de leiding van de sectie 
voor een belangrijk deel overgelaten aan majoor Koopmann, 
die van 1950 tot 1956 altijd bij deze sectie heeft gediend en 
daarvan de oudste toegevoegde officier is geweest. 

De commissie is van oordcel, dat het personeelsbeleid van 
de Minister van Oorlog, van de Staatssecretaris en, voor zover 
hij daar zeggenschap in had binnen het directoraat, van de 
directeur materieel landmacht onvoldoende is geweest om de 
vrijheid, welke de regels gaven door een voldoende toezicht 
te compenseren. 

Het onderzoek in 1950 naar een deel van het aankoopbe-
leid in Engeland van de afdeling aankoop buitenland van hel 
directoraat aanschaffingen van de dienst van de kwartier-
meester-generaal heeft de commissie in dit hoofdstuk vermeld, 
omdat anders een schakel rond de moeilijkheden in het con-
tract met de heer van Benthem zou hebben ontbroken. Boven-
dien wenste de commissie te doen uitkomen welke stukken 
het zijn geweest, welke in de pers tijdens de rechtszaak tegen 
majoor Koopmann zijn gepubliceerd. 

De commissie heeft te meer gemeend enige aandacht aan de 
hierbedoelde perspublikaties te moeten schenken, omdat haar 
is gebleken, dat interne rapporten en correspondentie — gc-
deeltelijk zelfs van geheim karakter — ter publikatie zijn aan-
geboden. Dit verschijnsel moet een ongunstige invloed hebben 
op een juiste functionering van de ambtelijke diensten. De 
onbevangenheid van ambtelijke adviseurs wordt hierdoor in 
gevaar gebracht. De commissie veroordeelt dan ook het achter-
houden van ambtelijke stukken en de aanbieding daarvan ter 
publikatie. Zij spreekt de verwachting uit, dat de Regering in 
voorkomende gevallen niet zal aarzelen hiertegen op te treden. 

Op het contract met de heer van Benthem met name voor 
zover dit het aanschaffingsbcleid betreft, heeft de commissie 
ernstige kritiek, zowel wat de aard van het contract als wat de 
financiële aspecten daarvan betreft. 

Toen in 1952 overwogen werd een agentencontract met de 
heer van Benthem te sluiten, heeft het hoofd van de afdeling 
commerciële zaken naar het oordeel van de commissie terecht 
hiertegen bezwaren naar voren gebracht. Hij achtte het nl. 
onjuist, dat het aan de heer van Benthem niet verboden zou 
worden om geïnteresseerd te zijn bij leveranties van goederen 
aan de Staat. Voorts was hij van oordeel, dat de sectie aan-
koop buitenland haar werk zonder commerciële agent even-
goed kon doen. 

De toenmalige plaatsvervangend directeur materieel land-
macht was met name wat dit laatste bezwaar betreft van een 
tegenovergestelde mening. De directeur deelde evenmin de be-
zwaren van het hoofd van de afdeling commerciële zaken en 
adviseerde de Minister het contract aan te gaan. 

Het huidige hoofd van de juridische afdeling heeft toen aan 
de directeur materieel landmacht een tegennota tegen die van 
het hoofd van de afdeling commerciële zaken geschreven. De 
inhoud van deze tegennota heeft bij de commissie verbazing 
gewekt. Deze nota wordt nog wonderlijker, bezien in het licht 
van de gebeurtenissen rondom de overeenkomst met de heer 
Van Benthem tot levering van een 40-tal gerevideerde trucks 

en een hoeveelheid onderdelen. Toen schreef het hoofd van 
de afdeling juridische zaken, ofschoon hij ook op de hoogte 
was van de inhoud van een conceptinstructie, waarin de heer 
Van Benthem verbonden zou worden voor eigen rekening zaken 
met het Rijk te doen, dat tegen de leveringsovereenkomst geen 
enkel bezwaar bestond. Heeft de eerste nota bij de commissie 
verbazing gewekt, de tweede nota doet bij de commissie de 
vraag rijzen of subjectieve elementen niet een rol hebben 
gespeeld. 

Behalve het hoofd van de afdeling juridische zaken was ook 
de directeur materieel landmacht en met name de toenmalige 
adjunct-directeur, die in deze zaak een belangrijke rol heeft 
gespeeld, van de ontwerpinstructie op de hoogte. Toch achtten 
dezen de bezwaren, welke het hoofd van de afdeling commer-
ciële zaken naar voren bracht legen de leveringsovereenkomst 
met de heer Van Benthem voor de 40 trucks, wederom niet ge-
wichtig genoeg. Aan dit hoofd werd de opdracht gegeven deze 
leveringsovereenkomst te sluiten. 

Behalve bezwaren tegen de aard van het contract heeft de 
commissie ook uit financieel oogpunt tegen dit contract bc-
zwaren, Het feit, dat de Minister van Oorlog het aguntcncon-
tract met de heer Van Benthem aanging, bracht, gezien de 
prijsverschillen, met zich, dal de Staat voor de gevraagde dicn-
sten aanzienlijk meer moest betalen dan wanneer het agenten-
contract zou zijn aangegaan met de firma, welke reeds diensten 
aan de marine bewees. De commissie meent, dat de persoon-
lijke voorkeur van de directeur en met name de adjunct-direc-
teur materieel landmacht in dezen de doorslag heeft gegeven. 

Ook de houding van de directeur-generaal van Oorlog, die 
bekend was met het onderzoek naar een deel van het aankoop-
beleid in Engeland en toch het contract, waarbij de heer Van 
Benthem als agent werd aangesteld aan de Minister voorlegde, 
die ook bekend moest zijn met tic ontwerpinstructie en toch de 
algemene machtiging tot aanschaffing heeft getekend voor het 
contract tot levering van de 40 trucks, kan de commissie niet 
voldoende prudent achten. 

Uiteraard is voor dit contract de Minister van Oorlog ver-
antwoordelijk, maar de commissie meent, dat voor hem dit 
contract als geheel, dus zowel wat de aanschaffingen, maar 
vooral ook wat de verschepingen betreft, zijn aantrekkelijke 
kanten had. Op het punt van de verschepingen is de commissie 
niet ingegaan, maar bij haar onderzoek is haar wel gebleken, 
dat de heer Van Benthem zowel in de tijd, dat hij nog als 
reserve-majoor aan Hr. Ms. Ambassade te Londen was ver-
bonden als gedurende het agentencontract, zich op goede wijze 
van deze taak heeft gekweten. 

Nadat op 1 juni 1954 het contract met de heer Van Bent-
hem, wat de aanschaffingen betreft, was beëindigd, is dit wat 
de transportaangclegenhcden betreft nog doorgegaan tot 1 sep-
tember 1956. De commissie heeft in haar onderzoek niet de 
vraag betrokken of het agentencontract wat de verschepingen 
betreft juist is geweest. Dit viel niet binnen het kader van het 
onderzoek, maar ook heeft zij hierover niet van moeilijkheden 
gehoord. Of de £ 4.800,— per jaar krachtens het verschc-
pingscontract, in het licht van het contract van de firma, die 
haar diensten aan de marine bewees, en gelet op de te ver-
richten werkzaamheden, redelijk te achten zijn, heeft de com-
missie dan ook niet nader bekeken. 

Bij het onderzoek naar de moeilijkheden rondom het con-
tract met de heer Van Benthem is nog komen vast te staan, 
dat de sectie aankoop buitenland aan de heer Van Benthem 
blanco-offertebrieven ter hand stelde. Dat dit mogelijk was, 
wijt de commissie aan het feit, dat er onvoldoende toezicht op 
de werkwijze van de sectie aankoop buitenland was.'Door deze 
handelwijze heeft de leiding van deze sectie ernstig het ver-
trouwen, dat in hoofdofficieren mag worden gesteld, misbruikt. 

De houding om persoonlijke relaties en belangen te laten 
prevaleren boven dienstbelangen, toont de leiding van de 
sectie aankoop buitenland en met name majoor Koopmann 
ook, wanneer hij zich bezighoudt met het al dan niet uitbe-
talen van een commissieloon aan de vertegenwoordiger van de 
fabriek, welke 2345 kooktoestellen en onderdelen had ge-
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leverd. Deze aangelegenheid ging hem uiteraard niets aan en 
dit te minder waar de kooktoestellen bij deze order ruim 
30 pet. goedkoper waren dan die van de eerste order, waar-
ovcr majoor Koopmann rechtstreeks met de fabriek had on-
derhandeld. De commissie wil overigens in het midden laten 
of deze prijsverlaging door het inschakelen van deze agent tot 
stand is gekomen. Het feit op zich staat vast. 

Ook staat vast, dat deze agent gedurende twee jaren niet 
meer bij leveranties is ingeschakeld en deswege voor zijn prin-
cipaal zijn belang verloren hebbende, zijn vertegenwoordiging 
kwijt raakte. 

Op 31 mei 1954 diende deze agent bij de directeur mate-
rieel landmacht een klacht in tegen de handelwijze van de 
sectie aankoop buitenland in het bijzonder wegens de houding 
van majoor Koopmann. 

Wanneer majoor Koopmann op 27 juli 1954, over het uit-
hctalcn van een commissieloon aan deze agent, zich richt tot 
de advocaten van diens principaal, schrijft hij daarin, dat de 
directie van de fabriek verantwoordelijk zou worden gehou-
den, indien haar agent niet geoorloofde betalingen aan ambte-
naren van het directoraat zou verrichten. Deze suggestieve zin 
uit dit schrijven heeft de commissie verbaasd en deswege heeft 
zij op de originele brief van majoor Koopmann gezocht naar 
parafen van hogere autoriteiten, die krachtens de voorschrif-
ten een dergelijk schrijven hadden moeten bekrachtigen. Uit 
de minuut blijkt, dat dit niet is geschied. De commissie acht 
het schrijven van deze brief een ernstige fout. Dat ook majoor 
Koopmann dit zo gezien heeft, blijkt uit het feit, dat hij deze 
brief niet aan zijn superieuren heeft voorgelegd. 

De directeur materieel landmacht heeft de klacht van 31 mei 
1954 in handen gesteld van een hoofdofficier van de Konink-
lijke marechaussee, die deze klacht niet voldoende heeft onder-
zocht en haar in feite heeft geseponeerd. Tegelijkertijd was een 
klacht in behandeling tegen een ambtenaar van de afdeling 
P.O.P., welke blijkbaar meer aandacht kreeg. Ondanks her-
haalde aanmaningen van klager geeft de directeur materieel 
landmacht ook geen last toch een onderzoek in te stellen. Een 
verzoek van klager om een onderhoud wordt op 22 december 
1954 geweigerd. 

Op 19 januari 1955 schrijft klager opnieuw aan de directeur 
materieel landmacht, waarin hij bovenbedoelde suggestieve zin 
uit het schrijven van majoor Koopmann van 27 juli 1954 heeft 
aangehaald. Noch de directeur materieel landmacht, noch de 
betrokken hoofdofficier van de Koninklijke marechaussee vin-
den hierin aanleiding om met het onderzoek aan te vangen. 

Ook al waren deze beide autoriteiten van mening, dat het 
onderzoek naar de gedragingen van een ambtenaar van de 
afdeling P.O.P. belangrijker was dan een toetsen van de klacht 
op waarheid, dan is dit nog geen verontschuldiging voor het 
feit, dat het onderzoek naar de in de klacht vermelde feiten 
niet heeft plaatsgevonden. De commissie wil aannemen, dat 
hier niet van opzet, maar van nalatigheid sprake is. Mede 
gezien de consequenties voor klager acht zij deze nalatigheid 
ernstig. 

Bij de aankoop van de P.I.A.T.-onderdelen heeft de leiding 
van de sectie aankoop buitenland en met name majoor Koop-
mann wederom gefaald. Majoor Koopmann heeft immers een 
deel van de ordervoorbereiding overgelaten aan de heer Van 
Benthcm, van wie hij kon weten, dat hij zakelijk bij deze order 
was geïnteresseerd. De twee inschrijvingen voor het doen van 
een offerte, welke als gevolg hiervan op het directoraat kwa-
men, waren afkomstig van twee ondernemingen, die dezelfde 
directeur hadden. Materieel was er dus slechts één inschrijving. 

Van concurrentiestelling is dan ook geen sprake geweest. Niet-
temin bereidt majoor Koopmann aan de hand hiervan een alge-
menc machtiging tot aanschaffing voor. Een prijstaxatie werd 
in strijd met de voorschriften nagelaten. De directeur materieel 
landmacht oefent geen nadere controle uit en de overeenkomst 
wordt gesloten. 

Uit deze gang van zaken blijkt, dat majoor Koopmann in 
grote mate zelfstandig kon handelen. Het in hem gestelde ver-
trouwen zou hebben moeten meebrengen, dat hij een grote 
mate van onafhankelijkheid en waakzaamheid ten opzichte van 
de leveranciers betrachtte. Toen hem was gebleken, dat niet 
aan de voorschriften was voldaan, zou hij zijn superieuren hier-
op hebben moeten wijzen. De commissie heeft niet de indruk, 
dat majoor Koopmann aan het in hem gestelde vertrouwen 
heeft voldaan. Zijn verhouding ten opzichte van de heer Van 
Benthem was van te persoonlijke aard, waardoor zijn ambte-
lijke verhouding sterk aan zuiverheid heeft ingeboet. 

Het optreden van de Koninklijke marechaussee in de recht-
zaak tegen majoor Koopmann heeft de commissie nauwgezet 
nagegaan. Uitvoerig heeft zij alle betrokkenen gevraagd hoe dit 
optreden is geweest en welke meningen zij hierover hadden. 
Enige leden van de commissie hebben een bezoek gebracht aan 
de marechausseckazerne te Leiden en de verblijfplaats van 
majoor Koopmann aldaar in ogenschouw genomen. 

Een aantal van de belangrijkste punten van onderzoek heeft 
de commissie in paragraaf 7 omschreven. Uit haar onderzoek 
is komen vast te staan, dat het optreden van de Koninklijke 
marechaussee in geen enkel opzicht laakbaar is te noemen, 
zoals alle betrokkenen ook hebben verklaard. De wetten en 
voorschriften zijn nauwgezet in acht genomen. De vele ver-
halen in een aantal publikaties hierover moeten dan ook naar 
het oordeel van de commissie op verkeerde informaties be-
rusten. 

Uit niets is haar voorts gebleken, dat de scheiding tussen 
justitiële en bestuurlijke functies niet juist zou zijn toegepast. 
Van de zijde van het Ministerie van Oorlog heeft men op geen 
enkele wijze getracht invloed op de gang van zaken uit te 
oefenen. Het optreden van de Minister en van de voormalige 
Staatssecretaris van Oorlog, alsmede het onder hen dienende 
zowel militair als burgerpersoneel, is correct en juist geweest. 
Het verheugt de commissie dit te kunnen zeggen. 

Aldus vastgesteld 21 februari 1959. 
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