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Band C opent met Justitie. Dit departement onder leiding van de katholiek Van 
Maarseveen moest de kwestie van de politieke delinquenten tot een oplossing 
brengen. Het beleid om de lichte gevallen onder deze delinquenten op bepaalde 
voorwaarden vrij te laten, de procedure in de berechting van de overige 
categorieën te verbeteren, de economische collaboratie goeddeels te seponeren 
en de Bijzondere Rechtspleging te liquideren had de instemming van het 
parlement. Het gratiebeleid op de doodstraf trok parlementair veel aandacht. 
Het was een vraagstuk dat in een enkel geval ook het kabinet voor een moeilijke 
beslissing heeft geplaatst. De Tweede Kamer heeft weten te bereiken dat de 
controle op het beheer van de goederen van delinquenten door het Nederlands 
Beheersinstituut werd verbeterd en ten onrechte gedetineerden een schadevergoeding 
kregen. Eendrachtig heeft het parlement de minister hinderlijk gevolgd 
om er op toe te zien dat de normen van de rechtsstaat werden hooggehouden, 
zoals in het beleid van Justitie om de Duitse in Nederland gevestigde 
vreemdelingen met hun gezinnen uit te wijzen, na hen 's nachts van huis te 
hebben gehaald. Aan de hand van archivalia wordt dit maatschappelijk en 
vervolgens parlementair zeer omstreden beleid onthuld. De onder parlementaire 
en maatschappelijke druk ingevoerde controle op dit specifieke beleid 
heeft tot een betere rechtsbescherming van alle vreemdelingen in Nederland 
geleid. Verder werd de kwestie van de Hoge Raad opgelost, de rechterlijke 
macht 'gedemocratiseerd' en voorzichtig toegankelijk gemaakt voor de vrouw, 
het echtscheidingskwaad al dan niet succesvol bestreden, de herziening van 
wetboeken geëntameerd, het kinderrecht en het ontslagrecht herzien. Opmerkelijk 
was hoe de brave voornemens ten aanzien van de naturalisatie van de 
oud-Spanjestrijders in de maalstroom van de Koude Oorlog werden weggespoeld, 
terwijl de voormalige wapendragers in Duitse dienst in één keer hun 
Nederlanderschap terugkregen. 
Binnenlandse Zaken, eveneens in katholieke handen - eerst premier Beel, later 
Witteman - heeft een sterk centralistisch beleid gevoerd, zoals in de belangrijke 
Noodvoorziening Gemeentefinanciën. Het benoemingsrecht van de Kroon 
werd voor onaantastbaar gehouden (kwestie-Opsterland). Knarsetandend 
aanvaardde een deel van het parlement de benoeming van een van de leiders 
van de Nederlandse Unie - na diens zuivering - tot Commissaris der Koningin 
van Brabant. De oorlog werd verder afgewikkeld in bijzondere pensioenvoorzieningen 
voor oorlogsslachtoffers en zeelieden en hun nabestaanden. Bij de 
ambtenarenaangelegenheden valt de campagne van het kabinet en het rechterdeel 
van het parlement tegen de huwende en gehuwde ambtenares op. 
Zwaartepunt in dit hoofdstuk is de strijd tegen het communisme in Nederland, 
serieus begonnen najaar 1947, toen vervroegde verkiezingen voor de grondwetsherziening 
waren aangekondigd. De maatregelen die uiteindelijk na de 
machtsgreep van de communisten in Praag in februari 1948 tegen het communisme 
in Nederland zijn genomen waren echter beperkt van karakter en losten 
veelal bestaande kwesties op - zoals de mogelijkheid gedeputeerden en wethouders 
tussentijds te ontslaan - of hadden slechts uiterlijk met deze kwestie te 
doen, zoals de instelling van reserveformaties voor leger, marechaussee en 
politie. Archivalia laten over deze laatstgenoemde zaak een verrassende voorgeschiedenis 
reconstrueren. 
De overname van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen door de katholieke 
Gielen van zijn voorganger Van der Leeuw (PvdA) betekende een einde aan 
nogal hooggegrepen en soms autoritaire ideeën over de plaats van dit departe 



ment in het culturele landschap van Nederland. Gielen reorganiseerde zijn 
departement naar zijn snit, hetgeen een interpellatie in de Tweede Kamer (Joekes, 
PvdA) tot gevolg had. Maar hij zorgde er wel voor dat geld werd uitgetrokken 
voor een betere salariëring van de onderwijskrachten. Conform het regeerakkoord 
werd een begin gemaakt met de subsidiëring van het bijzonder Hoger 
Onderwijs en de radiokwestie geregeld. Belangrijkste parlementaire debat in 
deze sector was dat over het vraagstuk van de perszuivering, waarbij collaboratie 
en verzet nog eenmaal werden getoetst. 
Ter voorbereiding van de invoering van een nieuwe relatie tussen Nederland en 
de West bleek de opstelling van nieuwe staatsregelingen voor de West vanaf 
het begin achterhaald en de conferentie met de West - waarvan communisten 
waren uitgesloten - een succes, al had Nederland moeite het ongeduld in de 
West in goede banen te leiden. De grondwetswijziging - 734# was vooral nodig 
om de Grondwet open te breken voor de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk 
en de Overzeese Gebieden. De notulen van de staatscommissie tot herziening 
van de Grondwet bieden een curieus inzicht in de wijze waarop het verstandige 
voorstel van de regering is vervangen door een (te) verstrekkend voorstel onder 
invloed van staatsrechtspecialisten in het gezelschap. Aan het uiteindelijke 
resultaat van deze commissie zijn nog andere voorstellen toegevoegd, zoals het 
voorstel van het parlement de 'burgerlijke' staat van beleg mogelijk te maken. 
Band C eindigt met de beschrijving van het initiatief-Van der Goes (PvdA) tc. 
het houden van een parlementaire enquête over het regeringsbeleid in de jarer 
1940 -1945 en het daarop gevolgde gevecht om Enquêtewet -1850 zodanig te 
wijzigen dat inzicht zou kunnen worden verkregen in het regeringsberaad in 
deze periode. De Eerste Kamer liet in dit geval haar tanden zien, waarop een 
gematigd regeringsvoorstel een uitweg uit de impasse bood. 
Melchior Bogaarts (1941) studeerde geschiedenis 
te Nijmegen. Na de vervulling van zijn militaire 
dienstplicht was hij werkzaam in het middelbaar 
onderwijs en als ambtenaar bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. In dienst van de Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (thans: NWO) en vervolgens van de 
K.U. te Nijmegen werkte hij, samen met mr. C.M.J. 
Ruijters voor enkele onderdelen, aan de beschrijving 
van de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet- Beel 1946-1948. 
Omslagontwerp: Kees de Vos, 's- Hertogenbosch. 
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VIII
JUSTITIE

Inleiding: de minister en zijn vakbroeders in het parlement

Met ingang van 3 juli 1946 trad als minister van Justitie, als opvolger van 
mr. H.A.M.T. Kolfschoten, op mr. J.H. Van Maarseveen (KVP). Johannes 
Hendrikus van Maarseveen was op 2 augustus 1894 geboren in Utrecht. Al
daar doorliep hij het gymnasium en studeerde hij rechten. Hij promoveerde 
op stellingen in 1925. In 1920 had hij zich gevestigd als advocaat en procu
reur in Utrecht, waar hij ook verschillende functies in het maatschappelijke 
leven bekleedde. Hij was tot zijn ministerschap juridisch adviseur van het 
R.K. Werkliedenverbond/KAB. In 1929 kwam hij voor de R.K. Staatspartij 
in de Utrechtse gemeenteraad, terwijl hij van september 1935 tot maart 1937 
wethouder van Financiën was. Vanaf 1937 tot juni 1946 - behoudens de be
zettingsjaren - was Van Maarseveen lid van de Tweede Kamer voor de 
RKSP-KVP. In de jaren 1946-1951 deed het land een zwaar beroep op Van 
Maarseveen om een aantal departementen, die in het centrum van de poli
tieke en m aatschappelijke belangstelling stonden, te leiden. Van 
Maarseveen vervulde deze taak met voortvarendheid, waarbij hij zowel 
door zijn soms wat hautaine en superieure optreden weerstand opriep als 
door zijn kennis van zaken en scherpzinnigheid lof oogstte.

Van Maarseveens benoeming tot minister van Justitie was mede ingege
ven door de overweging een vakman op Justitie te houden, die in de pro
gressieve signatuur van het kabinet zou passen. Van Maarseveen voldeed 
zowel door zijn kundige interventies in de Tweede Kamer in het eerste jaar 
na de bevrijding als door zijn band met de katholieke vakbeweging aan deze 
eisen. Vrienden hebben zich verbaasd getoond dat Van Maarseveen minis
ter werd, niet omdat hij de capaciteiten voor dit ambt zou missen - verre 
van dat - , maar omdat zij nooit enige ambitie in hem hadden ontdekt een 
politieke carrière te maken. Het waren, naar een getuigenis van iemand uit 
zijn directe politieke omgeving na zijn plotseling overlijden, plichtsbesef, 
vaderlandsliefde en vooral de religieuze overtuiging dienaar te zijn van 
Gods voorzienigheid die Van Maarseveen er toe hadden gebracht ondank
bare taken zoals de beëindiging van de Bijzondere Rechtspleging en - na het 
kabinet-Beel - de verwezenlijking van de dekolonisatie van Indonesië op 
zich te nemen. De eerste zorg voor Van Maarseveen als minister van Justi
tie gold die Bijzondere Rechtspleging met zijn tienduizenden onafgedane 
zaken. Door de scheiding in lichte en zware gevallen onder de politieke de
linquenten en de economische collaborateurs kon het aantal geïnterneerden 
en dossiers worden verminderd. Ten dele stamden de plannen hiertoe uit 
de tijd van zijn ambtsvoorganger, maar Van Maarseveen was de aangewe
zen man om deze oplossingen aan de Nederlandse bevolking te verkopen. 
Voor hen die nog voor berechting en internering in aanmerking kwamen 
heeft hij de rechtsgang meer in overeenstemming gebracht met de gewone
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rechtspleging, onder meer door de wet Nadere Voorzieningen Bijzondere 
Rechtspleging (1947) en de wet Overgang Bijzondere Rechtspleging. Bij de 
departementale voorbereiding van deze wetten heeft Van Maarseveen een 
wezenlijke bijdrage geleverd: als oud-advocaat wist hij waar de schoen 
wrong. In dit verband moet ook zijn inzet worden genoemd bij de totstand
koming van de zogeheten eerste gratiegolf door bepaalde onevenwichtig
heid in de rechterlijke uitspraken te corrigeren. Ten aanzien van het gratie
beleid op de doodstraf waren de onder Kolfschoten opgestelde richtlijnen in 
het beleid opgenomen. Het parlement heeft tevergeefs getracht van de mi
nister openbare uitspraken over deze materie te krijgen. Van Maarseveen 
heeft als minister de verantwoordelijkheid genomen voor een aantal exe
cuties van doodvonnissen. Niemand heeft hem om die verantwoordelijk
heid benijd, zodat de kwestie van de gratieverlening op de doodvonnissen 
ook geen politieke controversen opriep. Het conflict tussen Staatshoofd en 
minister over de gratieverlening, zoals dat in de Eerste Kamer begin 1947 uit 
de antwoorden van Van Maarseveen op enkele vragen kon worden begre
pen, heeft zich in 1947 gaandeweg opgelost. Tegen de doodstraf was Van 
Maarseveen in ieder geval in beginsel niet gekant. In bepaalde gevallen aar
zelde hij niet. Aan de andere kant had hij een hekel aan bloed vergieten uit 
wraak. Wanneer hij bij de grondige bestudering van de gratiedossiers - die 
hij tot in detail kende, incluis de verbalen van de politie en die van de 
raadsheer-commissaris - een verzachtende omstandigheid vond, was hij ge
neigd gratie te verlenen. Van zijn grote verantwoordelijkheid in deze ge
vallen was hij zich bewust: hij tekende nooit een afwijzing van een verzoek 
om gratie op een doodvonnis voordat hij des morgens naar de H. Mis was 
geweest.

Van Maarseveen kwam op zakelijke motieven tot liquidatie van de Bij
zondere Rechtspleging, maar heeft als hoofdmotief de barmhartigheid aan
gevoerd, waaraan zijn naam sedertdien in publicaties over de Bijzondere 
Rechtspleging verbonden is gebleven. Voor de oud-advocaat ging het hier 
ook om een argument om gereed liggende plannen er door te krijgen. Dat 
Van Maarseveenn voor het beroep van anderen op barmhartigheid doof 
was als hem dat zo uitkwam, bewijst de afwikkeling van de uitwijzing van 
de Duitsers. In deze zaak moest volgens hem barmhartigheid wijken voor 
het landsbelang. De beleidslijn van Justitie onder zijn ambtsvoorganger om 
de overgrote meerderheid van de in Nederland woonachtige Duitse vreem
delingen het land uit te zetten heeft Van Maarseveen zo lang mogelijk 
proberen voort te zetten. Anders dan bij de behandeling van gratieverzoe
ken op doodvonnissen, waarbij de minister van Justitie zich gesteld zag 
voor de beslissing over leven en dood en naar de opvatting van deze minis
ter derhalve over Gods schepping beschikte, had Van Maarseveen geen 
moeite om "foute" Duitse vreemdelingen met hun familie uit het land te 
zetten, daar bij de uitwijzing wel de armoede van het verblijf in het ver
woeste Duitsland, maar geen direct levensgevaar dreigde. In deze opvatting 
stuitte hij op tegenkanting van de zijde van de kerken in Nederland, terwijl 
ook de bezettingsautoriteiten in Duitsland daadwerkelijke uitzetting hebben
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gehinderd. Om diverse nog te beschrijven redenen moest het beleid bij de 
uitwijzing van Duitsers worden omgebogen tot uitzetting van de ergste 
nazi's onder de Duitse vreemdelingen. In zijn "barmhartigheidspolitiek" 
jegens de lichte gevallen onder de politieke delinquenten gebruikte Van 
Maarseveen de steun van de kerkgenootschappen, de R.K. Kerk voorop. 
Diezelfde kerkgenootschappen, wederom de R.K. Kerk voorop, vond hij bij 
de uitzetting van Duitse vreemdelingen tegenover zich. Deze tweeslachtig
heid illustreert dat voor de minister de barmhartigheid als zodanig niet be
slissend was. De afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging - waaronder 
ook moeten worden gerekend de wet Berechting Buitenlandse Oorlogsmis
dadigers, de schadeloosstelling van ten onrechte gedetineerden en de zorg 
voor het Nederlands Beheersinstituut - en de uitwijzing van de Duitse 
vreemdelingen zullen in dit deel van de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet-Beel gevolgd worden door een overzicht van de parlementaire 
discussies over onderwerpen als de Hoge Raad, de Rechterlijke Macht, de 
politie, de herziening van het kinderrecht, het naturalisatiegebied en de 
persvrijheid.

Van Maarseveen, die een uitstekende naam had verworven als minister 
van Justitie en binnen het kabinet in een aantal kwesties zoals Indië de 
KVP-lijn en het landsbelang op evenwichtige wijze had weten te onder
steunen, ging als minister van Binnenlandse Zaken over in het kabinet- 
Drees-Van Schaik, als opvolger van Witteman. Daarnaast beheerde hij van 
14 februari 1949 - tijdelijk -, na Sassens aftreden, de portefeuille van Over
zeese Gebiedsdelen. De brede waardering voor de wijze waarop Van 
Maarseveen leiding gaf aan de moeizame afwikkeling van de Indië-zaak na 
de tweede politiële actie leidde er toe dat Van Maarseveen, onder druk van 
het kabinet en zijn partij, Binnenlandse Zaken liet schieten en met ingang 
van 15 juni 1949 ging optreden als volledig minister van Overzeese Ge
biedsdelen. In die functie trad hij op als voorzitter van de Nederlandse dele
gatie ter Ronde Tafel Conferentie met Indonesië. Na de souvereiniteits- 
overdracht - waarmede Van Maarseveen ten tweede male Nederland ver
loste van een schijnbaar onoplosbare politieke knoop - heeft Van 
Maarseveen voorzichtig beproefd om ook de kwestie-Nieuw-Guinea vroeg
tijdig uit de weg te ruimen, maar is daar door de val van het kabinet-Drees- 
Van Schaik in gestuit. Tussendoor beheerde hij nog ad interim het depar
tement van Justitie van 15 mei 1950 tot 10 juli 1950, toen minister Wijers 
om gezondheidsredenen ontslag had genomen. In het nieuwe kabinet- 
Drees, dat op 15 maart 1951 tot stand kwam, keerde Van Maarseveen terug 
op Binnenlandse Zaken. Toen vrijwel tegelijkertijd binnen de KVP ernstige 
problem en ontstonden door de activiteiten van de rechtervleugel 
(Steenberghe-Duynstee), is zijn naam genoemd als mogelijke opvolger van 
Romme als fractieleider van de KVP in de Tweede Kamer, voor het geval 
Romme als de beste garantie voor een evenwichtige behartiging van de 
KVP-stromingen in het in 1952 (na de reguliere verkiezingen voor de 
Tweede Kamer) te vormen kabinet zitting zou nemen. Zijn plotseling over
lijden - angina pectoris - op 18 november 1951 in zijn huis in Utrecht maak
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te echter aan de opvallende loopbaan en aan de speculaties over de toekomst 
van Van Maarseveen een einde.

De voorzitter van de Tweede Kamer, L.G. Kortenhorst (KVP), noemde 
Van Maarseveen tijdens de herdenkingsplechtigheid van 20 november 1951 
een "uitzonderlijk begaafde, hoogst merkwaardige mens", een "uiterlijk 
stille, enigszins teruggetrokken persoon", die zichzelf niet op de voorgrond 
plaatste, maar de kunst van het luisteren verstond. Bovenal was Van 
Maarseveen de man met een uitgesproken voorkeur om juridische proble
men op te lossen, want "hij was en bleef in hart en ziel een kenner, zoeker, 
vinder en verdediger van het recht", aldus de Kamervoorzitter, eveneens 
jurist van professie. Als Van Maarseveen een zaak moest verdedigen, als 
advocaat, Kamerlid of als minister, was hij volgens Kortenhorst op zijn best. 
Van Maarseveen deed dat welbespraakt, geestig en levendig en - zo moeten 
sommige toehoorders aan deze kenschets door de Kamervoorzitter in stilte 
hebben toegevoegd - vol advocatentrucs, waarbij hij helaas soms de neiging 
had te streven naar een overwinning bij een debat, ook als dat niet nodig 
was en de zaak eigenlijk al gewonnen was.1

De Kamers waren tegen deze minister van Justitie opgewassen, want te
genover de jurist Van Maarseveen stonden in de Kamers - bij traditie - heel 
wat vakbroeders, die zich in de hier behandelde periode 1946-1948 uitste
kend van hun taak als Justitiespecialisten hebben gekweten. Stond bij be
spreking van het financiële beleid van het land de politieke visie van de 
fractiewoordvoerders voor Financiën in de Kamers voorop en traden de 
land-en-tuinbouwspecialisten zeker in de Tweede Kamer voor het overgrote 
deel allereerst op als belangenbehartigers, bij de confrontatie met het beleid 
van Justitie was eerder sprake van het optreden van de parlementariërs als 
gezamenlijke volksvertegenwoordiging die er op toezag dat het rechtsbestel 
in Nederland zo goed mogelijk functioneerde. Aldus is het te begrijpen dat 
de oppositie soms steun verleende aan de minister van Justitie en de rege
ringsgezinde fracties het de minister soms moeilijk maakten, terwijl ander
zijds de gehele Tweede Kamer er naar streefde door de minister behoorlijk 
geïnformeerd te worden, zoals over de gang van zaken met de politieke de
linquenten, en actieve bijstand verleende bij het verbeteren van aspecten 
van het beleid van de minister van Justitie, zoals bij de uitwijzing van de 
Duitse vreemdelingen. Van zijn kant heeft Van Maarseveen verzoeken van 
de Justitiespecialisten in de Kamer om bepaalde initiatieven te nemen of 
vernieuwingen door te voeren, zoals bij de herzienig van bepaalde wetboe
ken en inzake de rechterlijke macht of het gevangeniswezen, steeds serieus 
genomen. Bij deze houding van de minister heeft zeker zijn eigen verleden 
als advocaat en Kamerlid een rol gespeeld. De Vaste Kamercommissie voor 
Privaat- en Strafrecht, waarmee de minister bij zijn meeste wetgeving (niet 
de begrotingen) had te maken (zaken van algemeen regeringsbeleid en van 
politieke aard gingen naar de Afdelingen), was een club van deskundigen, 
voor het merendeel advocaten. Van Maarseveen wist dat hij advies van een 
dergelijk zwaar college op zijn waarde had te beoordelen. Een man als 
Lieftinck ondervond in het parlement onvoldoende tegenspel, waarbij
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kwam dat de weinige specialisten in de Kamer op financieel gebied te ver
deeld oordeelden over de maatregelen van Lieftinck om het hem echt lastig 
te kunnen maken. Lieftinck had derhalve alleen maar iets te vrezen als een 
van de coalitiepartners in de Tweede Kamer dreigde uit de boot te vallen. Bij 
Van Maarseveen daarentegen kon het gebeuren dat het een lid van de 
oppositie was die zoveel gezag had verworven dat die met succes met Ka
merbrede steun de minister kon attaqueren.

De Justitiespecialisten in de Tweede Kamer in de periode 1946-1948 kun
nen als volgt naar functie en naar persoon worden onderscheiden. De Vaste 
Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht, welke zich bij Justitie in de 
periode 1946-1948 zou bezig houden met de wetgeving inzake de Politieke 
Delinquenten (zie I, d,h,i en k) en met de wijziging van het kinderrecht be
stond uit Terpstra (ARP), Donker (PvdA), Roolvink (KVP), Tendeloo 
(PvdA), Wttewaall van Stoetwegen (CHU), Stokvis (CPN) en Sassen (KVP). 
Het wetsontwerp inzake de bezoldiging van de rechterlijke macht was voor
werp geweest van het normale afdelingsonderzoek. Daarnaast bestond een 
begrotingscommissie voor Justitie, grotendeels bestaande uit leden van de 
genoemde Vaste Kamercommissie, te weten voor 1946-1947 Donker, Van 
der Feltz, Stokvis, Sassen en Bachg (KVP) en voor 1947-1948 Terpstra, 
Roolvink, Tendeloo, Vonk (PvdV) en Derks (KVP). De hiervoor genoemde 
verdeling sloot niet uit dat leden van de Vaste Kamercommissie voor Pri
vaat- en Strafrecht, die geen zitting hadden in de begrotingscommissie voor 
Justitie, toch voor hun fractie in de Kamer het woord voerden over de be
groting of onderdelen daarvan, zoals in het geval van jkvr. Wttewaall van 
Stoetwegen. Bij de PvdA was de niet-jurist Scheps de man die het vraagstuk 
van de politieke delinquenten op bepaalde momenten behandelde, terwijl 
hij van geen enkele Justitie-commissie deel uitmaakte. In Scheps kreeg bin
nen de PvdA het verzet het woord. Binnen de Kamerfractie van de KVP was 
het vaak Kortenhorst die over Justitiezaken het woord voerde, terwijl hij 
eveneens van geen der typische Justitiecommissies deel uitmaakte. Zeker bij 
de behandeling van de Bijzondere Rechtspleging in al zijn facetten was er 
noch in de Tweede, noch in de Eerste Kamer eigenlijk sprake van het ver
tolken van partijstandpunten: zij die zich betrokken voelden uit professie, 
belangstelling of ervaring spraken vrijuit. Aldus kon ook effectief bij de 
controle op het beleid en bij medewetgeving door de Kamers worden opge
treden, daar de minister de groeperingen moeilijk tegen elkaar kon uitspe
len. Enkele aantekeningen over de achtergronden van de Justitiespecialisten 
mogen hun optreden in de volgende paragrafen scherper doen uitkomen.

Zoals gezegd trad voor de Pvda bij de debatten over de afwikkeling van 
het vraagstuk van de politieke delinquenten J.H. Scheps ('s-Gravenhage 
1900) op. Scheps had verschillende beroepen uitgeoefend, van timmerman, 
kantoorbediende tot straatprediker, eerst gereformeerd en later Nederlands- 
Hervormd. In 1933 vestigde hij zich in Den Dolder (gemeente Zeist). Voor 
de SDAP kwam hij in 1933 in de gemeenteraad in Zeist. Onder de oorlog 
deed hij illegaal werk, waarvoor hij in 1944 door de Duitsers werd gearres
teerd en gevangen werd gezet. Na de oorlog werd hij lid van de PvdA en ac
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tief in de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap (o.m. redacteur van het 
PCWG-blad Doorbraak). In 1946 kwam hij voor de PvdA in de Tweede Ka
mer, waarvan hij tot 1966 deel zou uitmaken. Scheps heeft vele brochures 
en twee delen memoires gepubliceerd, waarin hij zijn zienswijze op de va
derlandse politiek en de oorlogstijd geeft. Zijn opstelling in de Kamer is 
vaak die van een getuigende, die uit ervaring over de harde strijd in de be
zettingstijd de gerechtigheid wil laten zegevieren.

De Justitiespecialist bij uitstek bij de PvdA - én in de gehele Kamer - was 
mr. L.A. Donker (Almkerk 1899). Na zijn studie rechten in Amsterdam (GU) 
vestigde hij zich als advocaat in Rotterdam, waar hij in 1927 voor de SDAP 
in de gemeenteraad kwam. In 1931 werd hij lid van de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland en in 1933 Kamerlid. Na zijn gijzeling in St.Michielsges- 
tel wist hij het bevrijde Eindhoven te bereiken, waar hij zich actief inzette 
voor de heroprichting van de SDAP, waarvoor hij de Sociaal-Democratische 
Vereniging voor Bevrijd Gebied in het leven riep en Het Vrije Volk als 
hoofdredacteur door de eerste moeilijke maanden leidde. Hij vestigde de 
aandacht op de zijns inziens verwerpelijke autoritaire trekken in het zoge
heten Eindhovens Adres (november 1944) over het herstel van de democra
tie na de oorlog, waarbij Beel was betrokken. In de periode van het kabinet- 
Beel was hij als juridisch specialist, zoals zal blijken, bovenal betrokken bij 
de juridische aspecten van het beleid bij de afronding van de Bijzondere 
Rechtspleging. Minder fel dan Scheps heeft hij zich niettemin sterk bij deze 
zaak betrokken gevoeld en getracht er alles aan te doen deze Rechtspleging 
te houden binnen de door regering en parlement openbaar vast te stellen 
juridische kaders. Als er gratie aan politieke delinquenten moest worden 
verleend, dan over de gehele lijn. Als er een beleid voor de gratie op de 
doodstraf was, dan moest het parlement daarin worden gekend om wille
keur te vermijden. De man die aan de vooravond van de Duitse inval in 
1940 zich een tegenstander van de doodstraf had getoond in een debat in de 
Kamer, heeft getracht zulke strakke juridische normen voor de tenuitvoer
legging van de doodstraf bij de Bijzondere Rechtspleging in te voeren dat 
praktisch geen doodstraf meer kon worden voltrokken. Hierin stond hij in 
de Kamer alleen. Ook bij de zuivering wenste hij strakke regels, waarop 
geen uitzonderingen mogelijk moesten zijn, ook niet in het geval van de 
Hoge Raad. Vanzelfsprekend dat Donker lid was van de Raad van Advies 
van het Landelijk Comité voor Rechtszekerheid (zie hierover de gegevens 
in de biografie van Kortenhorst, verderop in de tekst) en (in 1948) voorzitter 
van de Raad van Rechtsherstel (zie de inleidende alinea van par.I.j). In de 
periode-Beel had Donker verder zitting gekregen in de staatscommissie tot 
herziening van het Burgerlijk Wetboek (commissie-Meijers) en in de Parle
mentaire Enquête-Commissie 1940-1945 en wel als voorzitter. Zijn werk
kracht was befaamd. Gevoegd bij zijn alom erkende kwaliteiten als jurist 
was deze eigenschap er later oorzaak van dat zijn optreden als minister van 
Justitie (derde kabinet-Drees 1952-1956) succesvol was, maar ook te uitput
tend. Hij stierf in het harnas op 4 februari 1956.2
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De PvdA-ploeg Justitie-woordvoerders werd gecompleteerd door mevr. 
mr. N.S.C. Tendeloo (1897). Zij was na haar studie rechten in Utrecht advo
caat geworden in Amsterdam. Voor de SDAP kwam zij in 1938 in de ge
meenteraad van Amsterdam. Op 20 november 1945 werd zij lid van de 
Tweede Kamer voor deze partij. In dit hoofdstuk zal haar rol bij de ontrafe
ling in het parlement van de kwestie van het Nederlands Beheersinstituut, 
waarover allerlei schandaalverhalen de ronde deden, en haar inzet bij de 
herziening van het kinderrecht aan de orde komen. Bij Binnenlandse Za
ken zal aandacht worden besteed aan haar strijd voor de opheffing van de 
juridische blokkades voor de huwende en gehuwde ambtenares.

Afgezien van de beide advocaten Roolvink en Sassen, waarover de fractie 
van de KVP in de Tweede Kamer als vaste Justitiespecialisten kon beschik
ken - in het hoofdstuk Buitenlandse Zaken is al aandacht aan deze twee Ka
merleden als woordvoerders voor aspecten van het buitenlands beleid be
steed -, moet hier ook mr. L.G. Kortenhorst worden genoemd als Justitie- 
woordvoerder voor de KVP. Kortenhorst (geb. 1886) had in Amsterdam ge
studeerd en was daar in 1913 gepromoveerd op "Bevoegdheid van den rech
ter om ongestraft te laten". Hij vestigde zich als advocaat in Amsterdam. In 
1915 werd hij secretaris van de R.K. Werkgeversorganisatie, in welke functie 
hij snel als scribent van artikelen over sociale kwesties in het blad van deze 
organisatie opviel. Hij behoorde al spoedig tot de katholieke politieke "inner 
circle". Nolens haalde hem in de Staatscommissie voor Economische Poli
tiek (Socialisatiecommissie) en hij werd een van de oprichters van de R.K. 
Sociale Studieclub. Weliswaar voorstander van sociale bedrijfsorganisatie, 
was hij wars van economische bedrijfsorganisatie zoals die door J.A. Veraart 
in katholieke kring werd gepropageerd en werd uitgedragen door de linker
vleugel van de RKSP, het Verbond St. Michael (1924-1925). Kortenhorst 
kwam in 1925 in de Tweede Kamer voor de RKSP, waar zijn specialisme 
vooral lag op het gebied van Justitieaangelegenheden en handelspolitiek. 
Tevens zou hij in de jaren dertig opvallen als bestrijder van het nationaal- 
socialisme. Gedurende de oorlog, waarin hij slechts korte tijd gegijzeld is 
geweest, was hij betrokken bij de oprichting van de - illegale - Stichting van 
de Arbeid. Zijn oorlogservaringen hadden hem de dwangpositie van velen, 
met name in het bedrijfsleven, doen zien waarover hij eerst illegaal, onder 
de naam Ijsbrand de Vries, een brochure deed verschijnen getiteld Nota in
zake samenwerking met den vijand, en na de bevrijding onder eigen naam 
een herdruk verzorgde onder de titel: Was samenwerking met de vijand ge
oorloofd? Die samenwerking was naar de opvatting van Kortenhorst gelet 
op het Land Oorlogs-Reglement en de aanwijzingen van de ministerraad 
(1937) geoorloofd en nodig, zonder strafbaarstelling in het Wetboek van 
Strafrecht. Samenwerking met de vijand was pas dan ongeoorloofd, indien 
de vijand het Land Oorlogs-Reglement schond en de samenwerking ge
schiedde uit eigenbelang en tot schade van het land. Berechting en zuive
ring - zeker die op economisch gebied - dienden daarom met de nodige 
voorzichtigheid te worden aangepakt. Kortenhorst wist uit eigen ervaring 
als advocaat, welke functie hij na de oorlog weer volop ging uitoefenen (on
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der meer voor het concern De Telegraaf, zie hoofdstuk X, par. IV.1), dat de 
massale arrestaties van politieke delinquenten elke behoorlijke rechtsgang 
blokkeerden. Kortenhorst speelde dan ook een actieve rol bij de oprichting 
op 10 januari 1946 van het Landelijk Comité voor Rechtszekerheid, dat een 
advies- en ombudsfunctie - ten behoeve van de overheid en de burgers - 
wilde vervullen in de door de Bijzondere Rechtspleging en de zuivering 
mogelijk aangetaste rechtszekerheid. Kortenhorst werd voorzitter van het 
dagelijks bestuur van dit comité, dat blijkens de oorspronkelijke samenstel
ling van de Raad van Advies kon rekenen op brede steun uit allerlei poli
tieke geledingen. Van deze Raad maakten namelijk in de aanvang de PvdA- 
Tweede Kamerleden Burger, Donker en Joekes, het CHU-Tweede Kamerlid 
Tilanus en het toenmalige liberale Kamerlid Wendelaar deel uit. Burger 
verliet dit comité al in 1947, toen een ernstig meningsverschil tussen 
Kortenhorst en hem over de waardering van de tribunalen in de Bijzondere 
Rechtspleging was uitgebroken. Het comité zelf heeft Kortenhorst mogelij
kerwijze wel wat parlementaire munitie opgeleverd voor zijn beschouwin
gen over de Bijzondere Rechtspleging en zuivering, maar verder weinig 
kunnen betekenen als advies- en ombudsinstantie. Het comité werd in 1952 
opgeheven. Kortenhorst had zijn functie in dit comité in 1948 vanwege het 
hem toegevallen Kamervoorzitterschap opgegeven.

Vanuit de hiervoor geschilderde preoccupatie van Kortenhorst met de 
berechting en zuivering na de oorlog is het te begrijpen dat Kortenhorst de 
maatregelen van minister Van Maarseveen om de lichte gevallen onder de 
politieke delinquenten naar huis te sturen en de economische collaboratie 
op enkele significante gevallen na onvervolgd te laten toejuichte. In de pe- 
riode-Beel trok Kortenhorst verder de aandacht door in de Kamer bij de be
handeling van het wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen kranten- en 
andere persondernemingen niet te willen onderscheiden van de rest van 
het bedrijfsleven in de beoordeling van het gedrag onder de oorlog. Hij 
kwam te staan tegenover Burger, die met steun van een deel van de opposi
tie en enkele katholieke Kamerleden een poging deed dit onderscheid juist 
wél aan te brengen in de wet en de persondernemingen als zodanig aan
sprakelijk te stellen. In de felle woordenstrijd tijdens het debat in de Tweede 
Kamer over dit wetsvoorstel kon Kortenhorst de indruk niet wegnemen dat 
er een vermenging plaats vond van zijn functie als Kamerlid met zijn be
roep als advocaat voor een omstreden concern, waarvan de persen werden 
gebruikt voor het produceren van enkele voorm alig illegale bladen. 
Kortenhorst was zelf ook journalistiek actief. Als secretaris van de KVP-Ka- 
merfractie was Kortenhorst goed op de hoogte van de dagelijkse politiek op 
het Binnenhof, waarvan hij verslag deed in zijn Haagse Brieven in het dag
blad De Tijd (later: De Volkskrant). Hij zou bekendheid genieten door het 
voorzitterschap van de Tweede Kamer, dat hij tot zijn dood in 1963 bekleed
de.3

Van de oppositiepartijen moet hier allereerst jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall 
van Stoetwegen (CHU) worden genoemd. Dit gemeenlijk met "de freule" 
aangeduide Kamerlid (1945-1971), geboren in 1901, had rechten gestudeerd in
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Leiden en was tot haar Kamerlidmaatschap beroepshalve secretaris van de 
Nederlandse Christen Vrouwenbond. Zij trad onmiddellijk voor de CHU- 
Kamerfractie op als Justitiespecialiste en heeft vooral veel aandacht besteed 
aan het vraagstuk van de politieke delinquenten. Haar bijdragen in de par
lementaire discussies over dit onderwerp waren doortrokken van grote zorg 
over het overeind houden van een humaan rechtsbestel. Deze zelfde zorg 
kenmerkte haar hardnekkige nieuwsgierigheid naar het beleid van de mi
nister van Justitie inzake de uitwijzing van de Duitsers, woonachtig in Ne
derland. Het is niet te veel gezegd, indien men in jkvr. Wttewaal in dit op
zicht een parlementaire waakhond tegen de uitwassen van ambtelijke wil
lekeur ziet.4

Voor de ARP was mr. J. Terpstra (geb. 1888) de Justitiewoordvoerder. Oor
spronkelijk onderwijzer heeft hij later rechten gestudeerd aan de VU. Hij 
werd bestuurder van een aantal organisaties voor scholen met de Bijbel. In 
het kabinet-Ruys de Beerenbrouck III (1929-1933) was hij minister van On
derwijs geweest. Naast Kamerlid (sedert 1933) was hij advocaat in Den Haag.

Een pregnante rol in de Kamerdebatten over het Justitiebeleid speelde de 
toenmalige communist mr. B.J. Stokvis (geb. 1901). Stokvis had een grote 
naam als geëngageerd strafpleiter. Voor de oorlog had hij bijvoorbeeld Henk 
Sneevliet naar aanleiding van de muiterij op De Zeven Provinciën in 1933 
verdedigd. Onder de oorlog had hij zich ingezet om Nederlandse ingezete
nen uit de handen van de Duitsers te krijgen, waarover hij later verslag 
heeft gedaan in "Advocaat in oorlogstijd" (Amsterdam, 1968). Vanuit deze 
ervaring uit de oorlog is zijn felle requisitoir als Kamerlid tegen de politieke 
delinquenten te begrijpen. Zijn lidmaatschap van de CPN-Kamerfractie in 
de periode 1946-1952 beëindigde hij, toen zijn idealisme en onafhankelijk
heid ging botsen met de strakke op de Sovjet-Unie geïnspireerde partijlijn. 
Nadat hij de CPN had verlaten zou hij achtereenvolgens politiek onderdak 
vinden bij de PvdA en bij DS'70. Hij verwierf ook bekendheid als publicist 
over letterkundige onderwerpen en was een veelbeluisterd radiospreker 
(rubriek Recht en Slecht).5

De liberalen hadden mr. G. Vonk in de begrotingscommissie voor Justitie 
(1947-1948). Dit Kamerlid (geb. 1889), dat in Utrecht en Leiden had gestu
deerd, had het in Nederlands-Indië gebracht tot procureur-generaal bij het 
Hooggerechtshof aldaar. In de Kamer zou hij zich in de periode-Beel vooral 
met Indië bezig houden. Zijn bijdragen in de Kamer over Justitiezaken wa
ren schaars en weinig boeiend. Opmerkelijk was dat het mevr. A. Fortanier- 
de Wit was, van oorsprong onderwijzeres en oud-gemeenteraadslid in Rot
terdam, die namens de PvdV-fractie in de Tweede Kamer een onderwerp als 
de herziening van het kinderrecht moest doen en daarbij succesvol optrad. 
De veel sterkere fractie van de liberalen in de Eerste Kamer - de fractie in de 
Tweede Kamer ontbeerde een echte politieke leider, die pas bij de Kamer
verkiezingen van 1948 met de persoon van P.J. Oud zijn intrede deed - heeft 
inzake de afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging bij monde van 
Stikker van zich laten horen, toen deze een pleidooi hield om het Neder
landse bedrijfsleven niet langer lastig te vallen met de vervolging inzake de
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economische collaboratie, waarvoor hij in brede kring steun had verwor
ven, óók bij vertegenwoordigers van werknemersorganisaties.

Ds. Zandt (SGP) mag in deze opsomming niet ontbreken, omdat hij vast
hield aan het recht dat ten onrechte politieke gedetineerden schadevergoe
ding zouden krijgen, precies als in het commune strafrecht. Dit Kamerlid, 
waaraan al in hoofdstuk I (par. IV.a) aandacht is besteed, moest vele por
tefeuilles doen, zodat zijn bijdragen niet van hetzelfde gewicht konden zijn 
als van die van de specialisten uit de grote fracties. Toch plaatste hij soms 
kanttekeningen bij het regeringsbeleid, die, gezien de reacties in de Kamer, 
kwaliteit hadden.

Tenslotte moet hier vermeld worden dat Van Maarseveen tegenover de 
Eerste Kamer bij het verantwoorden van de vertraging in de afdoening van 
de gratieverzoeken op de doodstraf voor politieke delinquenten het nodige 
te stellen heeft gehad met personen als de jurist, oud-verzetsman en oud- 
minister van Justitie in het 2e kabinet-Gerbrandy, hoofdredacteur van Het 
Parool op dat moment en vanaf 22 oktober 1947 lid van de senaat voor de 
PvdA, mr.G.J. van Heuven Goedhart en dr.N.A. Donkersloot (PvdA), hoog
leraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, alsook 
de com m unistische senator Brandenburg. Het was zijn voorganger 
Kolfschoten (KVP), in september 1946 benoemd tot burgemeester van Eind
hoven, die als lid van de Eerste Kamer Van Maarseveen alle steun gaf in 
deze affaire, waarvan alleen hij de ware achtergronden kende.6
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I. De afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging

a. De invrijheidsstelling van de lichte gevallen onder de politieke delin
qu en ten

Het vraagstuk van de massale vrijlating
Al onder minister Kolfschoten was gepoogd iets te doen aan de massale 

opsluiting van politieke delinquenten in kampen. Op 26 oktober 1945 was 
het Besluit Politieke Delinquenten uitgevaardigd, waardoor inbewaringstel
ling werd beperkt, zeer lichte gevallen konden worden vrijgelaten en de 
procureurs-fiscaal - de officieren van justitie in de Bijzondere Rechtspleging 
- voorwaardelijk buiten vervolging konden stellen.1 Begin 1946 werd de 
zorg voor de Politieke Delinquenten van het Militair Gezag overgenomen 
door het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging van het de
partement van Justitie. Dit Directoraat trachtte zichzelf zo spoedig mogelijk 
overbodig te maken. Toen echter dit Directoraat met een plan kwam om 
door middel van een indeling in categorieën van lichte gevallen versnelde 
invrijheidstelling te bereiken, ontstonden er conflicten met een aantal pro
cureurs-fiscaal die meenden dat de administratie de justitie dreigde te door
kruisen. Kolfschoten werd echter geconfronteerd met de wens van de mi
nister van Oorlog om de voor bewaking gebruikte troepen elders in te zetten 
en de voor detentie gevorderde kazernes terug te krijgen, met de klacht van 
de minister van Financiën over de kosten van de Bijzondere Rechtspleging 
en met de onvrede van de kerken in Nederland over de opsluiting en de 
berechting van de politieke delinquenten. Op 10 april 1946 besloot hij dan 
ook door de uitbreiding van het aantal officieren-fiscaal - hulpen van de 
procureurs - de lichte gevallen te doen selecteren, opdat deze voor 1 septem
ber 1946 berecht of voorwaardelijk buiten vervolging zouden zijn gesteld. 
Deze individuele toetsing had echter niet het gewenste effect van een grote 
versnelling in de vrijlating. Het oude plan om op grond van een aantal ca
tegorieën van lichte gevallen personen, die niet van zware misdrijven wer
den verdacht, te selecteren bood het beste perspectief op massale vrijlating. 
Het wachten was op een stevige politieke basis en een minister met politieke 
durf om dit plan uit te voeren.2

Het ontstaan van de rooms-rode coalitie, die over een ruime parlemen
taire meerderheid beschikte, bood een goede gelegenheid inzake de Bijzon
dere Rechtspleging knopen door te hakken. Om klaarheid in het beleid bij 
de Bijzondere Rechtspleging hadden immers ook de procureurs-fiscaal bij de 
Bijzondere Gerechtshoven in een request aan Beel tijdens de kabinetsfor
matie in 1946 gevraagd. Zoals in hoofdstuk I bij de uiteenzetting over de in- 
houd van de Proeve van een regeringsprogram is beschreven, had Beel, uit
gaande van een notitie van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere 
Rechtspleging (DGBR) van het ministerie van Justitie, een formule voor de 
afhandeling van de berechting van de politieke delinquenten gevonden, die 
tegemoet kwam aan hetgeen door KVP en PvdA op dit punt blijkens hun 
urgentieprogram werd gewenst en vrijwel ongewijzigd is gebleven in het
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overleg met de Kamerfracties van KVP en PvdA. In de Proeve werd een 
snelle en rechtvaardige afhandeling van de berechting van de politieke de
linquenten vastgelegd. De individuele berechting diende te worden beperkt 
tot hen, die zich schuldig hadden gemaakt aan nader aan te geven speciale 
delicten als landverraad, het in gevaar brengen van het leven van derden en 
andere nader te omschrijven diffamerende handelingen. De overige delin
quenten zouden volgens een nader op te stellen schema zo mogelijk vóór 1 
januari 1947 in vrijheid moeten worden gesteld onder blijvende of tijdelijke 
ontzetting van hun politieke rechten en onder handhaving, voorzover 
daartoe aanleiding bestond, van jegens hen getroffen of op te leggen vermo
gensrechtelijke maatregelen. Het was wel niet hetgeen de procureurs-fiscaal 
gewenst hadden - herziening van de wettelijke regeling (die toch later zou 
volgen), herziening van de behandeling van gratieverzoeken met betrek
king tot de doodstraf -, maar niet ontkend kon worden dat de vrijlating van 
de lichte gevallen voorwaarde was om de berechting van de zware gevallen 
adequaat te kunnen aanpakken.

Beel heeft op 10 juli 1946 bij gelegenheid van het debat over de regerings
verklaring de kern van dit punt uit de Proeve bekend gemaakt en aange- 
kondigd dat de regering het vaste voornemen had het aantal politieke de
linquenten vóór 1 oktober 1946 van 70.000 tot 25.000 terug te brengen. Hij 
voegde daar aan toe dat daarbij de lichte van de zware gevallen moesten 
worden afgezonderd, wat niet zonder grote bezwaren kon geschieden. De re
gering zou zich "door welke bezwaren dan ook" van deze beleidslijn niet la
ten afbrengen. De vervroegde vrijlating zou in het algemeen plaats hebben 
in de vorm van een voorwaardelijke buitenvervolgings telling. Beel noem
de als voordelen van deze vorm dat de aldus vrijgelatenen in de regel niet 
meer terecht zouden staan, hetgeen de organen van de Bijzondere Rechts
pleging zou ontlasten, en dat het mogelijk werd in voorkomende gevallen 
het kiesrecht aan de betrokkenen te ontnemen, deze personen een zekere 
arbeidsplicht op te leggen en waar nodig de aldus vrijgelatenen in het ver
mogen te kunnen treffen. Evenzo werd het mogelijk de zaken van hen, die 
hun onschuld volhielden, alsnog te doen onderzoeken alsook personen, die 
achteraf zouden blijken aan vergrijpen schuldig te zijn, die bij hun vrijla
ting niet bekend waren, te kunnen vervolgen. "Gerechtelijke dwalingen, 
zowel ten gunste als ten ongunste van de delinquent, kunnen dus bij de te 
volgen methode later worden gecorrigeerd", aldus Beel in de Tweede Kamer 
op 10 juli 1946. De reacties in het parlement - ook van de kant van de CPN- 
Kamerfractie bij monde van Wagenaar, waar deze fractie bij monde van 
Stokvis enkele maanden later de regering over dit beleid zou gispen -, als
ook in de pers, enkele uitzonderingen daargelaten, waren positief.3 Op het 
departement van Justitie kon men aan het werk om het voornemen van de 
regering te concretiseren.

De aangekondigde massale vrijlating zou problemen oproepen op het ge
bied van huisvesting, gezinshereniging, werk en opvang in de maatschap
pij, zoals Beel ook in de Tweede Kamer bij gelegenheid van de debatten over 
de regeringsverklaring op 10 juli 1946 toegaf. De regering was van plan ter
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oplossing van deze problemen een beroep te doen op de medewerking van 
de maatschappelijke organisaties, de vakverenigingen en de kerkgenoot
schappen. "Het spreekt vanzelf, dat een bescheiden en ook overigens juist 
gedrag van de in vrijheid gestelde personen hun wederopneming in de sa
menleving gunstig zal beïnvloeden", zo voegde hier Beel wel aan toe. Con
creet zou in de plannen tot vrijlating de Stichting Toezicht Politieke Delin
quenten, welke sedert 20 september 1945 als reclasseringsorganisatie voor 
deze delinquenten optrad, de zwaarste taak toegewezen krijgen. De Stichting 
kreeg voor haar werk dan ook brede steun van de regering alsook aanbeve
lingen van diverse kanten vanuit de bevolking. Zo beval de advocaat-fiscaal 
in Den Bosch, mr. F. Baron van Voorst tot Voorst, in De Linie de Stichting 
aan en deed daarbij een beroep op de naastenliefde van de bevolking. Het 
gezaghebbend PvdA-Kamerlid Donker bepleitte in Het Vrije Volk een goede 
uitrusting van de Stichting.4 Voor de oprichter en voorzitter van de Stich
ting, mr.F.J.F.M. Duynstee, was de nieuwe beleidslijn van de regering het 
bewijs van zijn gelijk. Herhaalde malen hadden hij en zijn Stichting gepleit 
voor invrijheidstelling en maatschappelijke reïntegratie van de politieke 
delinquenten aan wie geen ernstige misdaden konden worden verweten. In 
dit verband bestreed Duynstee een eenzijdige tekening van de NSB-ers als 
zwart en de rest als wit. Er was volgens hem te veel farizeïsme bij personen, 
die toevallig niet ostentatief fout waren geweest. Men kon slechts zeggen dat 
de "onzuiverheid" van de NSB-ers een meer principieel karakter droeg en 
het gedrag van veel anderen een meer opportunistisch. De persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor iemands keuze in de oorlog werd door Duynstee 
erkend, maar hij vroeg zich wel af of het juist was dat de staat achteraf een 
bepaalde rechtsnorm, namelijk de "zuiverheid", kon opleggen in de maat
schappij, als die "zuiverheid" als norm niet in die maatschappij verankerd 
was. Volgens Duynstee was er van de vooroorlogse samenleving geen zede
lijke kracht uitgegaan om de "onzuiverheid" te voorkomen. Het vraagstuk 
van de politieke delinquenten was dan ook in zijn visie eerder een sociale 
kwestie, namelijk de vraag of er geen collectieve verantwoordelijkheid was 
voor het ontstaan van een zo massale "onzuiverheid" als was voorgeko
men onder de bezetting.5

De theoretische grondslag van Duynstee's pleidooien werd niet door 
iedereen gedeeld. De strafrechtdeskundige Kempe meende bijvoorbeeld dat 
Duynstee van het recht te hoge verwachtingen had: het recht handhaaft 
slechts een bepaald zedelijk niveau dat een zekere psychologische waarde 
heeft, waarbij wel degelijk rechtsnormen van buitenaf in de maatschappij 
konden worden gebracht (zoals in de 19e eeuw). Algemeen echter deelde 
men - behoudens in sommige oud-verzetskringen - de zorg van Duynstee 
over de vervreemding van een zo grote groep politiek misleiden en hun 
families binnen de samenleving door nog langere detentie.6 Verder werd 
men zich steeds meer bewust van de hoge kosten voor het land om de 
enorme aantallen delinquenten opgesloten te houden en hen daardoor aan 
een arbeidsmarkt te onthouden die om werkkrachten zat te springen, terwijl 
de armenzorg, derhalve grotendeels de staat, moest opdraaien voor de ach-
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tergebleven betrekkingen of voor de zorg van de kinderen in de tehuizen. 
Voor zeer veel delinquenten duurde dit alles al meer dan een jaar. Het me
rendeel van de opgeslotenen was nog niet eens berecht. Voeg daarbij nog het 
feit dat de gearresteerden als regel waren getroffen door inbeslagname van 
hun woningen en de weinig geordende opslag van hun huisraad door het 
Nederlands Beheersinstituut en men begrijpt de algemene vrees dat - tenzij 
spoedig maatregelen zouden worden genomen - men bezig was paria's en 
politiek en geestelijk ontwortelden te kweken.

Aankondiging van en reacties op de specificaties van de lichte gevallen
Een treffend motto, waarmede het werk op Justitie om tot massale vrijla

ting van de politieke delinquenten te komen, kan worden gekenschetst, 
droeg de nota van de toenmalige adviseur op Justitie, mr. A.D. Belinfante, 
waarin wegen werden aangegeven om de lichte van de zware gevallen te 
onderscheiden: "Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force". Nu 
Beel de vrijlating van de politieke delinquenten naar categorieën had aan- 
gekondigd, was het zaak lijsten te maken van categorieën zware gevallen die 
geïnterneerd dienden te blijven en van categorieën lichte gevallen die kon
den worden vrijgelaten. Onderscheiden werden 21 categorieën van misdra
gingen, zoals lidmaatschap van en /of werkzaamheid voor de SS, de SD en 
andere naziorganisaties; economische collaboratie; verraad van personen en 
uitleveren van goederen aan de vijand; bestuursfuncties bij de NSB; be
stuursfuncties in Nederland, verkregen via nazigezindheid; propaganda 
voor de vijand; moord, mishandeling en doodslag met gebruik van gele
genheid door de vijand geboden; steun aan de vijandelijke oorlogvoering 
door spionage, sabotage en daadwerkelijke militaire hulp. Zij die zich op 
ernstige wijze schuldig hadden gemaakt aan deze vergrijpen, zouden niet 
worden vrijgelaten. Alle andere gedetineerden, zowel diegenen die boven
genoemde daden niet hadden bedreven of slechts in lichte mate - lagere 
functie in de NSB, geen misdragingen in door nazi’s vergeven functies, 
geen daadwerkelijke militaire inzet, geen ander verwijt dan het lidmaat
schap van naziorganisaties, verraad onder druk en niet stelselmatig - moes
ten in vrijheid en buiten vervolging worden gesteld, ofwel op voorwaarden 
buiten vervolging worden gesteld (b.v. verraders).7

Ontijdige publicatie van deze richtlijnen leidde tot bemoeienis van de 
ministerraad van 12 augustus 1946 met deze plannen. De Raad vond dat, als 
het allemaal waar was wat in de kranten stond, dit wel erg ver ging. Een 
zaak van zulke importantie moest zeker aan de ministerraad worden voor
gelegd. Van Maarseveen zette uiteen dat vrijlating van alleen diegenen die 
niet onder de 21 categorieën vielen tot gevolg zou hebben gehad dat nog al
tijd 50.000 personen zouden moeten worden vastgehouden en berecht. 
Daarom waren de nadere regels nodig met betrekking tot de lichte gevallen 
in deze categorieën. Onvermijdelijke consequenties, onder meer dat men 
door deze richtlijnen veel daden ongestraft liet die onder de oorlog toch wel 
zwaar wogen en dat wellicht niet alles precies was uitgezocht, moest men 
maar op de koop toe nemen. Gebleken oppositie bij de procureurs-fiscaal
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zou volgens Van Maarseveen wel slijten, wanneer zij overtuigd zouden ra
ken van de juistheid van de maatregelen.

Op verzoek van de ministerraad stelde Van Maarseveen de richtlijnen 
voor de vrijlating aan de orde op maandag 19 augustus 1946. De procureurs- 
fiscaal en de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten hadden zich inmid
dels, aldus berichtte de minister van Justitie, akkoord verklaard met de 
richtlijnen tot vrijlating. Met een voorstel van de procureurs om die gedeti
neerden vrij te laten die naar hun oordeel bij berechting geen langere inter
nering of gevangenisstraf dan drie jaar zouden krijgen ging de Raad ak
koord. Deze aanvulling zou niet worden gepubliceerd. De Raad verwierp de 
voorwaardelijke buiten ver volgings telling bij dienstneming in de gewa
pende formaties, wanneer niet metterdaad tegen Nederland of zijn bondge
noot was gevochten en wanneer deze dienstneming geen gevolg was ge
weest van nationaal-socialistische gezindheid. Van Maarseveen had met dit 
voorstel vooral het oog op langdurige werklozen, pupillen van tuchtscho
len en jeugdigen die aan het vaderlijk gezag wilden ontkomen. De Raad 
vond echter dat uit het oogpunt van preventie dienstneming bij de vijand 
onaanvaardbaar moest zijn, alsook dat vrijlating van deze personen de va
derlandsliefde van de goede Nederlanders zou kunnen krenken. Daarop 
schrapte Van Maarseveen deze richtlijn. Ten aanzien van hen, die vanwege 
hun nazigezindheid burgemeester of wethouder waren geweest, wilde de 
Raad verplicht een advies van de Commissaris van de Koningin doen in
winnen, alvorens over vrijlating van deze personen zou worden beslist. De 
Raad meende dat het uitoefenen van deze functies ten gunste van de bezet
ter het bestaan van het Duitse systeem had mogelijk gemaakt en derhalve 
zw aar m oest worden aangerekend. Tenslotte verduidelijkte Van 
Maarseveen dat zijn voorstellen de enige weg tot oplossing van het vraag
stuk boden. Het was natuurlijk niet de bedoeling om, teneinde het getal van 
slechts 25.000 gedetineerden te halen, per 1 oktober allen vrij te laten, zware 
misdadigers incluis. Het ging om een streefgetal. Aan de andere kant was 
invrijheidstelling op grote schaal de enige oplossing, in het algemeen ge
paard gaande met buitenvervolgingstelling, veelal onder bepaalde voor
waarden. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden kon worden overge
gaan tot hernieuwde detentie. Hierdoor zouden misdragingen van vrijgela
ten personen, bijvoorbeeld het organiseren van en deelnemen aan politieke 
bijeenkomsten op nazi-grondslag - waarvan in juni en juli 1946 hier en daar 
sprake is geweest -, worden voorkomen. Van Maarseveen kreeg de goed
keuring van de ministerraad voor zijn plannen, die vanaf 20 augustus, een 
dag later, in de kampen onder supervisie van de officieren-fiscaal ten uit
voer zouden worden gelegd.8

Van Maarseveen stelde in een radiorede op 22 augustus 1946 de bevolking 
van de plannen van de regering tot massale vrijlating op de hoogte. Het is 
in deze redevoering geweest dat hij het begrip barmhartigheid, dat al door 
Beel namens de regering als eerste in de debatten over de regeringsverkla
ring op 10 juli 1946 in de Tweede Kamer was gelanceerd, tegenover de be
volking als argument ten gunste van deze vrijlating van de lichte gevallen
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onder de politieke delinquenten heeft uitgewerkt. Deze redevoering is Van 
Maarseveen blijven achtervolgen. Van Maarseveen werd voortaan geïden
tificeerd met barmhartigheidspolitiek. De minister betoogde in deze bekend
making dat hetgeen door de Duitsers en hun Nederlandse handlangers in 
Nederland was aangericht niet kon worden uitgeboet met een gevangenis
straf van enkele jaren. "Zouden wij hier het oog om oog, tand om tand wil
len toepassen, dan zou in naam der vergeldende rechtvaardigheid de we
reld, maar nu door ons toedoen, opnieuw het schouwtoneel van de gruwe
lijkste verschrikkingen worden." En dan even verder: "Zonder barmhartig
heid kan dit vraagstuk nu eenmaal niet worden opgelost." Vervolgens 
meende de minister dat, ook zonder een geval voor de christelijke barm
hartigheid, het nuchtere verstand dwong tot vervroegde vrijlating, De straf
fen dienden ten nutte te zijn van het algemeen welzijn, maar in dit geval 
kon langere detentie de delinquenten niet verbeteren noch preventief wer
ken voor mogelijke landverraders. Straf was te veel een zaak van verweer, 
niet van opbouw. Die opbouw, welke ook gediend werd door een moreel 
juiste behandeling van de delinquenten, moest worden aangepakt, in goede 
vaderlandsliefde en in gezamenlijke bestrijding van het morele bederf. De 
minister had er begrip voor dat veel mensen, die zwaar geleden hadden 
door de oorlog, geen barmhartigheid voelden. Hun garandeerde de minister 
dat moedwillige verraders en beulen hun gerechte straf niet zouden ont
gaan. Verder verzekerde de minister dat de volgens de 21 categorieën uitge
zóchte personen die buiten vervolging zouden worden gesteld veelal bij
komende straffen en voorwaarden kregen opgelegd. Geldstraffen, ontzetting 
uit het kiesrecht en de eis zich als goede Nederlander te gedragen noemde 
Van Maarseveen als voorbeelden. Voor de mogelijkheid tot terugplaatsing 
in de maatschappij rekende de minister op de steun van de bevolking. 
"Mannelijke zelfbeheersing en verzoeningsgezindheid" moesten daarbij 
volgens hem de boventoon voeren. Apart richtte hij zich tot de oud-illega- 
len, die hij vroeg het offer te willen brengen om in de donkerste dagen van 
het land hun wettige overheid te willen volgen, ook daar "waar hun in
zichten van de hare afwijken". Van de vrijgelatenen vroeg dit ruiterlijke 
erkenning van de fouten. Aldus kon wellicht de historie later oordelen dat 
"het Nederlandse volk na een beproeving zonder weerga, een zedelijke 
kracht en grootheid heeft getoond, die het een eervolle plaats onder de vol
keren blijft verzekeren". "Mogen wij, door het volgen van het richtsnoer 
der Christelijke barmhartigheid, Gods zegen over ons dierbaar vaderland 
waardig worden."

Naast enkele praktische mededelingen zoals aangaande de werkzaam
heden van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, sprak Van 
Maarseveen zijn vertrouwen uit in de medewerking van de vakbeweging 
en de kerkgenootschappen.9 Omdat enige weerstand in de maatschappij te
gen de voorgenomen invrijheidstelling van de lichte gevallen onder de po
litieke delinquenten werd verwacht, is nog onder minister Kolfschoten door 
het DGBR van het departement van Justitie contact gelegd met de Neder
landse kerkgenootschappen, waarschijnlijk via het uit de bezettingstijd da
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terende Interkerkelijk Overleg (IKO) van de grote in Nederland toen be
staande religieuze organisaties. Die kerkgenootschappen hadden immers in 
maart 1946 nog hun beklag gedaan over de gang van zaken met betrekking 
tot de Bijzondere Rechtspleging, zodat verwacht mocht worden dat de plan
nen voor de vrijlating van een groot deel van de politieke delinquenten bij 
de kerken in goede aarde zouden vallen. Justitie deed daarom een beroep op 
de kerken het beleid inzake de politieke delinquenten te steunen en de ge
lovigen op te roepen de vrijgelaten delinquenten weer op te nemen in de 
gemeenschap. Aldus is het verklaarbaar dat de Generale Synode van de Ne- 
derlands-Hervormde Kerk op 7 mei 1946 besprak hoe de circulaire aan de 
kerkeraden zou moeten luiden met betrekking tot de verantwoordelijkheid 
tegenover de politieke delinquenten, nu te verwachten was dat ongeveer
40.000 politieke delinquenten op zeer korte tijd voorwaardelijk in vrijheid 
zouden worden gesteld. Besloten werd de kerkeraden bij circulaire op te 
roepen de zaak ter kennis van de gemeente te brengen en daarbij te wijzen 
op de verantwoordelijkheid ten aanzien van de leden van de gemeente die 
politiek gevangene waren. Ook de Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland besteedde aandacht aan de vrijlating van de delin
quenten, zij het nadat Van Maarseveen voor de radio officieel mededeling 
had gedaan van zijn voornemens. Deze Synode, die eind augustus 1946 in 
Zwolle bijeenkwam, stelde een uitvoerig schrijven aan de kerkeraden in
zake de houding tegenover de vrijgelaten politieke delinquenten op. De 
Synode erkende dat het niet mee zou vallen weer dagelijks met de voorma
lige vijanden van het volk te moeten verkeren. Toch vroeg de Synode de 
kerken en haar leden om aan het overige Nederlandse volk een voorbeeld 
te geven van ware christelijke gezindheid. Het ging niet om het verlenen 
van een gunst de delinquenten weer in het midden van het volk op te ne
men, derhalve ook niet om barmhartigheid, want deze delinquenten had
den hun straf ondergaan. Het was een plicht de weg terug voor deze delin
quenten mogelijk te maken. De kerkeraden werden opgeroepen door predi
king en huisbezoek de gemeenteleden op te wekken tot een christelijk ge
drag tegenover de delinquenten om aldus geestelijke schade bij deze groep 
personen - die moreel waren ontredderd door de detentie en vaak vol wrok 
waren - in te perken.

Zoals de protestantse kerkgenootschappen - waarvan hier twee voorbeel
den zijn genoemd - deden, heeft ook het katholieke kerkgenootschap zich 
ingezet voor het succes van het beleid van Justitie. De katholiek Van 
Maarseveen heeft daarbij persoonlijk contact opgenomen met kardinaal de 
Jong om over het vrijlatingsbeleid en de zozeer gewenste steun van de 
maatschappelijke organisaties bij de opvang van de vrijgelatenen te spre
ken. Dit is niet zonder effect gebleven. In aansluiting op het al eerder gedane 
vermaan tot het achterwege laten van wraakzucht en haat jegens de poli
tieke gevangenen en hun kinderen van 22 oktober 1945, was de kardinaal 
bereid om, samen met de andere r.k. bisschoppen van Nederland, wederom 
een herderlijk schrijven te doen uitgaan, dat op zondag 11 augustus 1946 in 
alle katholieke kerken werd voorgelezen. Op het moment van de radiorede
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van Van Maarseveen had hij derhalve al van de kant van een van de 
grootste kerkgenootschappen van het land openlijke steun ontvangen.

In dit herderlijk schrijven werd verheugenis uitgesproken dat "de bur
gerlijke overheid thans ingrijpende maatregelen wil treffen die, als zij 
doelmatig worden uitgevoerd, een bevredigende oplossing van dit probleem 
ten sterkste zullen bevorderen". Het episcopaat bezwoer de gelovigen zich 
jegens de politieke gevangenen te laten leiden door "gevoelens van liefde 
en gerechtigheid". Onder de katholieken werden er, aldus dit schrijven, ge
vonden die geen woord van clementie wilden horen en geen mededogen 
hadden met de duizenden lichte gevallen in de kampen, die naar zuiver 
menselijke norm gemeten, "reeds veel meer straf hebben ondergaan dan 
hun politieke vergrijp verdiende". Deze harteloze christenen stonden vol
gens het episcopaat heel wat schuldiger tegenover de Schepper dan menige 
politieke delinquent. Dergelijk harteloos gedrag had geen oog voor de oor
zaken van het gedrag van hen, die zich in kortzichtigheid achter de leuzen 
van de vijand hadden geplaatst. De brief noemde onder meer de vooroor
logse crisis in de landbouw en veel takken van industrie en handel, die 
werkloosheid met zeer lage steunuitkeringen ten gevolge had gehad. Sluwe 
propaganda van de vijand, morele dwang en een eigen tekort aan moreel 
besef rekende de brief onder de talloze oorzaken van het landverraderlijk 
gedrag. De massale arrestatie van deze figuren had alleen gerechtvaardigd 
kunnen zijn als er massale berechting in korte tijd had plaats gevonden. Dat 
was niet het geval geweest, zodat er ellende over deze mensen en hun ge
zinnen was gebracht, zoals in het ui teen vallen van de gezinnen, waartegen 
het episcopaat protesteerde. De vervroegde vrijlating van de lichte gevallen 
kon daarom een zegen zijn voor de gemeenschap.10 De katholieke pers sloot 
in allerlei artikelen op dit pleidooi aan. De effecten van al deze indirecte of 
directe aansporingen van de synodes, besturen en episcopaten van de di
verse kerkgenootschappen op de gelovigen om de vrijgelaten politieke de
linquenten weer in hun midden op te nemen zijn moeilijk meetbaar, al 
zullen zij ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de algemeen kalme sfeer 
waarin de vrijlatingen konden plaats vinden. Deze sfeer was ook in het par
lement overheersend.

Dat wil niet zeggen dat de maatregel van Van Maarseveen zonder discus
sie is gebleven, in en buiten het parlement. De kritiek richtte zich allereerst 
op het uitschakelen op grote schaal van rechterlijke beoordeling van de in
dividuele gevallen. Terstond na het uitlekken van de richtlijnen had het 
KVP-Kamerlid Sassen schriftelijk gevraagd of de rechter niet in de beoorde
ling moest worden betrokken. Daags na de ministerraadsvergadering van 19 
augustus antwoordde Van Maarseveen dat de Bijzondere Gerechtshoven en 
de tribunalen niet waren opgewassen tegen de taak om 51.000 gedetineerden 
voor invrijheidstelling te beoordelen.11 Sassen werd in zijn kritiek bijgeval
len door de NRC. Dit blad meende dat een rechterlijke beslissing meer gezag 
had en vrijlating op rechterlijk gezag derhalve door de burgerij beter zou 
worden aanvaard.12 Ook oud-minister Burger schaarde zich in Het Vrije 
Volk onder de critici. Hij achtte een voorwaardelijke veroordeling beter dan
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een voorwaardelijke invrijheidstelling. Deze veroordeling kon best door de 
tribunalen worden afgehandeld, wanneer dat binnen de grenzen van het 
tribunaalbesluit lag. Hij had de indruk dat barmhartigheid nu een einde 
moest maken aan de chaos. De politieke delinquenten zouden van deze po
litiek de nadelen ondervinden. "Wanneer zij uit barmhartigheid worden 
vrijgelaten, zullen én de maatschappij én zij zelf het gevoel hebben, dat in 
de rechtsstaat Nederland geen recht gedaan is." In ditzelfde dagblad waar
schuwde mr. S. Mok, docent aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, voor de 
mogelijkheid dat de vrijgelatenen een ondergrondse nazi-beweging konden 
gaan vormen.13

In het oud-illegale Vrij Nederland heeft Van Randwijk de vrijlating wel
iswaar als een getuigschrift van onvermogen van het Nederlandse volk ge
noemd, maar ook betoogd dat dit vraagstuk in het niet verzonk tegenover 
de eis van de geestelijke en maatschappelijke vernieuwing in Nederland. 
Elseviers Weekblad koppelde aan een soortgelijke beoordeling van de vrij- 
latingsplannen - namelijk als een teken van onmacht - een pleidooi om nu 
ook maar gezuiverden als bijvoorbeeld de burgemeesters, die niet openlijk 
de zijde van de bezetter gekozen hadden en als lichte gevallen konden wor
den aangemerkt, weer een plaats in de maatschappij te geven. De Waarheid 
keerde zich fel tegen de barmhartigheidspolitiek van Van Maarseveen. Van 
Maarseveens relativering van het nut van straffen werd volgens de com
mentator in dit blad nooit gehoord bij kleine vergrijpen, welke de kleine 
man in het gevang brachten. Bedoelde de minister wellicht met de uitzicht
loosheid van de kampen dat de geïnterneerden het gevaar liepen commu
nist te worden? De Waarheid riep de illegaliteit op de regering een krachtig 
halt toe te roepen.14 Sterk afwijzend was eveneens het commentaar van de 
doorbraaksocialist Van Walsum in De Nieuwe Nederlander. Lichte gevallen 
bestonden er volgens hem niet: er waren slechts zware en middelzware ge
vallen. Het loslaten van deze "gevallen" kon een gevaar voor de samenle
ving betekenen vanwege mogelijke represailles tegen hun aanklagers en 
vanwege de kans op acties van oud-illegalen. Hij vond de reclassering van 
deze groep een bijna onmogelijke opgave.15

Van Walsum doelde er vermoedelijk op, dat ook de Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten zeer bezorgd was over de problemen ten gevolge 
van de massale vrijlating. Er moest immers voor kleding, huisraad, onder
dak en werk gezorgd worden. De gezinnen moesten worden herenigd, de 
maatschappelijke omgeving van de delinquenten moest worden hersteld. 
Door extra subsidie van Justitie en Sociale Zaken werd de Stichting in staat 
gesteld om zogeheten doorgangskampen in te richten. Alles was er op ge
richt zwervers te voorkomen. Aan de andere kant had Volkshuisvesting la
ten weten dat van bevoorrechting voor woonruimte geen sprake kon zijn. 
De directeur van de Stichting Toezicht, mr. J. Ie Poole, zette alles op alles, al
dus zijn toelichting in een persconferentie op 4 september 1946, om na de 
chaos in de kampen chaos buiten de kampen te voorkomen. Volgens Le 
Poole had er wel geen echte tegen het leven van de politieke collaborateurs 
en verraders gerichte bijltjesdag na de bevrijding plaats gevonden, maar wel
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een materiële bijltjesdag. Hij hoopte dat met medewerking van het Neder
landse volk terugplaatsing van de vrijgelatenen in de maatschappij kon sla
gen. Over de kansen op werk voor deze personen oordeelde Le Poole posi
tief, omdat er geen gebrek aan arbeidsplaatsen was. Moeilijk lag deze zaak 
alleen bij de overheid, aldus Le Poole, daar het beleid bij de overheid op dit 
terrein restrictiever moest zijn.16

Aansluitend op hun steun aan de Stichting Toezicht riepen de ministers 
van Justitie en Sociale Zaken een aparte nazorgorganisatie voor de politieke 
delinquenten in het leven. De Stichting Toezicht kon immers niet alles aan 
en moest zich vooral concentreren op directe reclassering: onderdak, meu
bels, gezinszorg. De commissie-nazorg, onder leiding van mr. F. Hollander, 
advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag, met vertegen
woordigers van de beide genoemde departementen, de Stichting Toezicht en 
de geestelijke verzorging, had meer tot taak de bemoeiingen van de over
heid met het vraagstuk van de nazorg en reclassering van de politieke de
linquenten te stimuleren en te coördineren. Hierin speelden de bemiddeling 
bij werk, gezinshereniging en uitkeringen uit de armenzorg een belangrijke 
ro l.17 Als gevolg van het werk van deze commissie is de overheid er toe 
overgegaan aanstelling van zeer lichte gevallen onder de delinquenten voor 
lage functies in (semi-)overheidsdienst mogelijk te maken.

De vrijlatingsplannen van Van Maarseveen op de schaal die hem voor 
ogen had gestaan, slaagden slechts ten dele. Pas op 1 mei 1947 en niet reeds 
op 1 oktober 1946 kwam het aantal gedetineerden op 25.000. Op 1 oktober 
1946 waren er nog 44.829 mannen en 4.437 vrouwen gedetineerd. Een van 
zijn adviseurs heeft later gesuggereerd dat Van Maarseveen het hogere 
streefgetal aan vrijlatingen in de periode tot 1 oktober 1946 heeft gehanteerd 
als drukmiddel om in de onderhandelingen met de procureurs-fiscaal hun 
medewerking aan de vrijlating van een lager getal te verzekeren.18 In ieder 
geval is Van Maarseveen er in geslaagd de overgrote meerderheid van de 
bevolking achter zijn beleid te krijgen, al heeft hij daarbij het argument van 
de barmhartigheid geprefereerd boven de vele zakelijke argumenten ten 
gunste van de massale vrijlatingen.19 De minister kon nu met steun van de 
bevolking stap voor stap verder gaan op de weg van de liquidatie van de 
Bijzondere Rechtspleging. Massaal sepot van de lichte gevallen van politie
ke en economische collaboratie, onder gelijktijdige reorganisatie en uitdun
ning van de hiervoor in het leven geroepen rechercheafdelingen, was daar
toe een eerste stap. De tweede was de verbetering van de rechtsgang voor de 
overgeblevenen, meer zware gevallen, zoals die in het wetsontwerp Nadere 
Voorzieningen Bijzondere Rechtspleging, welke in deze paragraaf na het 
parlementaire debat over de vrijlating en het gratiebeleid volgt, werd be
oogd. Tenslotte volgde de overgang in 1948 van de bijzondere naar de gewo
ne rechtspleging.
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b. Het parlement en het vraagstuk van de politieke delinquenten, najaar
1946

De massale vrijlating ter discussie
Blijkens het Voorlopig Verslag op de begroting van Justitie voor 1947 kon 

de meerderheid in de Tweede Kamer zich in hoofdzaak met het beleid in
zake de vrijlating verenigen. Sommige Kamerleden hadden echter liever 
een niet-administratieve weg gezien bij de vrijlating. Volgens anderen lag 
de bottle-neck bij de Politieke Recherche-Afdelingen (PRA, opvolgers van de 
Politieke Opsporingsdienst). Ook klonk lof voor ’s ministers morele moed 
ten opzichte van de afkeer en wrok van het Nederlandse volk jegens de de
linquenten. Niemand was er gelukkig mee dat de minister een streefgetal 
aan vrijlatingen voor 1 oktober 1946 had genoemd. In zijn antwoord verde
digde Van Maarseveen zijn keuze voor niet-gerechtelijke afdoening. Het 
Tribunaalbesluit opende vooralsnog niet de mogelijkheid om de maatregel 
van internering voorwaardelijk op te leggen, terwijl juist een terugkeer in 
de maatschappij onder bepaalde voorwaarden veelal het meest wenselijk 
was. Die terugkeer werd bemoeilijkt als de delinquenten berechting moesten 
vrezen. De collegiale samenstelling van de tribunalen verhinderde een 
snelle toetsing van de dossiers. De tribunalen, ingesteld voor de behandeling 
van een aantal omschreven lichte delicten, konden derhalve geen uitkomst 
bieden om de lichte gevallen rechterlijk af te doen. Aan behandeling door de 
bijzondere hoven behoefde helemaal niet te worden gedacht. Om de zaak te 
versnellen had Van Maarseveen opdracht gegeven om alle dossiers, gereed 
of niet gereed, op hun merites te beoordelen. Nagegaan zou ook worden of 
er in de kampen personen waren zonder enig dossier. Van Maarseveen be
treurde het dat het streefcijfer van 25.000 op 1 oktober 1946 niet kon worden 
gehaald. Overigens hield de begroting voor Justitie rekening met een getal 
van 30.000 gedetineerden en dat is achteraf gemiddeld voor 1947 juist geble
ken.

Vermindering van het aantal delinquenten op grond van sluitende dos
siers was één kant van de zaak, versnelling van de opsporingen ten behoeve 
van goede dossiervorming de andere. Reorganisatie van de PRA was een 
van de belangrijkste taken voor het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere 
Rechtspleging, aldus de Memorie van Antwoord. Inkrimping van het aantal 
bureaus PRA tot een veertigtal maakte het mogelijk de leidende werkzaam
heden in handen te brengen van beroepspolitieambtenaren. In begin okto
ber 1946 waren er ongeveer 1000 beroepspolitiemensen op een bestand van 
4500 in de PRA. Bij een meer professionele opzet zouden de PRA's ongeveer
10.000 dossiers per maand naar de parketten kunnen sturen. Haast was 
nodig, want begin oktober 1946 was de grootste helft van de aangelegde dos
siers (ca. 335.000) nog niet of nauwelijks door de recherche behandeld. Voor
rang zou worden gegeven aan de behandeling van de dossiers van de gede
tineerden. De klachten over niet-gedetineerden betroffen trouwens vaak 
onbelangrijke misdragingen, zodat deze niet verder behoefden te worden 
onderzocht. De parketten op hun beurt waren overbelast met de beslissingen

1634



Par. I. De afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging

tot invrijheidstelling, zodat de ruimte voor strafrechtelijke vervolging be
perkt gehouden moest worden. De kosten van heel dit apparaat voor re
cherche en kampen, inclusief ziekenverpleging, voeding, bewaking en 
transport zouden, blijkens een nota van wijziging van november 1946 op de 
begroting voor 1947, een kleine 90 miljoen gulden belopen op een totale 
Justitie-begroting van ruim 200 miljoen. 20

Bij de behandeling van de Justitiebegroting in de Tweede Kamer op 21 
november 1946 opende jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (CHU) het debat. 
Zij sprak haar tevredenheid uit over de invrijheidstelling. Er zat eindelijk 
beweging in de zaak. Zij hoopte dat de minister kon verzekeren dat er geen 
onschuldigen en lieden zonder dossier meer vast zaten. Aansluitend stelde 
Donker (PvdA) dat er alle aanleiding was om tot massale vrijlating te be
sluiten, zoals hij al eerder in Het Vrije Volk had betoogd. Volgens hem 
sloeg Nederland een wel erg merkwaardig figuur met het getal gedetineer
den ten opzichte van landen als Noorwegen en België.21 Nederland had, al
dus Donker, te veel hooi op de vork genomen; zware en lichte gevallen wa
ren gezamenlijk opgesloten geweest met personen die onschuldig waren of 
waarvan niet eens een dossier bestond. Voorwaardelijke vrijlating in af
wachting van berechting was volgens hem de beste oplossing geweest, maar 
die figuur was in het Besluit Politieke Delinquenten afgewezen. Door de 
vrijlating van de lichte gevallen kon nu ruim baan worden gemaakt voor 
de berechting van de zware gevallen, waarop naar Donkers opvatting alles 
gericht moest zijn. Zeer gunstig sprak Kortenhorst (KVP) over het beleid 
van zijn partijgenoot. Volgens hem had er een sterke evolutie plaats ge
vonden in de denkbeelden van het Nederlandse volk over politieke delin
quenten en de beoordeling van de samenwerking met de vijand. Wat onder 
het vorige kabinet onmogelijk was geweest, had Van Maarseveen wel kun
nen doen. Kortenhorst memoreerde in dit verband het tamelijk verge
vingsgezinde rapport over de Nederlandse Unie, de veranderde normen in 
de zuiveringsuitspraken zoals bij de kunstenaars en de kritische betogen 
over de vergeldingsdrang bij de bevolking na de bevrijding van de hand 
van prof.dr. H. van Oijen. Kortenhorst toonde zich zeer ingenomen met 
deze opvattingen. Hij was het oneens met Van Maarseveen dat de massale 
arrestaties gerechtvaardigd waren om bijltjesdag te voorkomen, daar een 
"bijltjesdag in beperkte mate minder ernstige gevolgen voor ons volk zou 
hebben meegebracht dan deze arrestatie van duizenden, waaronder ontel
bare onschuldige medeburgers". Onmiddellijke berechting van de kopstuk
ken van het landverraad zou afdoende aan de volkswoede tegemoet zijn 
gekomen. Kortenhorst riep de Kamer op de minister te steunen in het on
dernomen werk, "dat hem misschien hier en daar niet populair heeft ge
maakt, maar waarvoor hem de dank van het nageslacht zal worden ge
bracht".22

Lichte kritiek oefende Terpstra (ARP) uit, door aan te tonen dat reeds on
der Kolfschoten flinke aantallen delinquenten waren vrijgelaten (20.000 
tussen oktober 1945 - 1 april 1946 en 27.000 tussen 1 april en 1 oktober 1946), 
terwijl de ambtenaren langzamerhand beter waren ingewerkt. Niet vanwege
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barmhartigheid, maar vanuit het oogmerk van het recht was het volgens 
hem vereist, dat onschuldigen uit de kampen werden gehaald, dat er dos
siers werden verzameld over alle beschuldigden en dat er recht werd ge
daan. Ook ds. Zandt (SGP) wilde de gerechtigheid onderstrepen, naast de 
barmhartigheid. In zijn visie waren echter de lichte gevallen door hun te 
lange detentie zwaar gestraft, zodat jegens hen generlei barmhartigheid was 
geschied. De maatregel van vrijlating was goed, maar de wijze waarop de 
vrijlating geschiedde kon hij verre van bewonderen. Zandt vroeg om ver
volging van die personen, die valse aanklachten hadden gedaan. Als dissi
dent in zijn fractie trad Scheps (PvdA) op, toen hij de barmhartigheid in de 
plaats getreden van berechting afwees én voor de illegalen én voor de delin
quenten. Te zeer was het getal van de gedetineerden, te weinig de aard van 
de delicten tot uitgangspunt genomen. Bijltjesdag, waartoe Londen in 1943 
blijkens een aantal door hem geproduceerde citaten had opgeroepen, was 
voorkomen doordat de bevolking berechting, zuivering en "revolutione- 
ring" van de Nederlandse staat zou zijn beloofd. Berechting en zuivering 
waren evenwel niet bereikt: die slag had de illegaliteit verloren. Aldus bleef 
slechts de daadwerkelijke vernieuwing van het land over. Alleen vanuit dit 
perspectief kon hij de minister vinden in het voorkomen van de verpaupe
ring van de delinquenten. Versnelling van de berechting van de jeugdige 
delinquenten kon hierin ook een rol spelen.23

De zwaarste kritiek oefende Stokvis (CPN) uit. In het debat over de rege
ringsverklaring op 10 juli 1946 had de voorzitter van de CPN-fractie in de 
Tweede Kamer, Wagenaar, verklaard "volledig akkoord" te kunnen gaan 
met de verklaring van de minister-president dat de lichte gevallen onder de 
politieke delinquenten, "die vaak reeds lange tijd gezeten hadden", na een 
onderzoek in vrijheid zouden worden gesteld. Wel had hij daarbij gevraagd 
waakzaam te zijn, opdat geen misdadigers en landverraders van betekenis 
tussen de mazen door zouden glippen en eveneens in vrijheid zouden 
worden gesteld. Berichten in de pers over bijeenkomsten van oud-NSB-ers 
hadden hem zeer verontrust. Het is mogelijk dat de CPN sedertdien wat 
geïrriteerd was geworden door het regeringsbeleid in het algemeen - zoals 
tot uiting kwam in de interpellatie-Wagenaar over de toestand in Amster
dam ten gevolge van de verscheping van dienstplichtigen naar Nederlands- 
Indië op 25 september 1946 (zie hoofdstuk XIV.B) en het verzet van de CPN- 
Kamerfractie tegen de herziening van de Grondwet om de uitzending van 
dienstplichtigen overzee mogelijk te maken (tweede lezing; zie hoofdstuk 
XlII.b) - en de verpakking van het vrijlatingsbeleid inzake de politieke de
linquenten, namelijk de barmhartigheidspolitiek, in het bijzonder. In ieder 
geval fulmineerde Stokvis tegen de voorgenomen vrijlatingen van de poli
tieke delinquenten bij gelegenheid van dit Kamerdebat over de Justitiebe
groting op 21 november 1946. Hij achtte de Londense beloften inzake de be
straffing van de landverraders door het aangekondigde vrijlatingsbeleid ge
schonden. "Ons werd beloofd: recht, snel, streng en rechtvaardig! En wat 
heeft de werkelijkheid gebracht? In plaats van recht onrecht; in plaats van 
snelheid: traagheid; in plaats van strengheid: slapheid en in plaats van
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rechtvaardigheid: barm hartigheid."24 De illegale strijders moesten nu vol
gens hem letterlijk wijken - namelijk uit in beslag genomen woningen en 
bedrijfjes - voor landverraders. "Zonder berechting worden tienduizenden 
fascisten op ons volk losgelaten!" Stokvis had liever gezien dat incompe
tente ambtenaren waren vervangen, dat een snellere rechtsgang was gesti
muleerd, dat gebruik was gemaakt van de medewerking van "bruikbare ex- 
illegale krachten", dat de tribunalen zouden worden uitgebreid. In plaats 
daarvan wilde de regering overgaan tot een gestandaardiseerde afwikkeling, 
"een vrijlating zonder berechting, zonder controle, op grote schaal". Ver
dacht vond Stokvis het argument van de minister, gehanteerd in diens 
radiorede, dat de vrijheidsstraf de lichte gevallen zou drijven in de richting 
van het politieke extremisme. Dit kon volgens hem niets anders zijn dan 
angst voor het communisme. Maar in de CPN was geen plaats voor land
verraders. Opdat de geïnterneerden de onjuistheid van hun gedragingen 
duidelijk zou worden gemaakt, wilde de CPN slechts vrijlating via rechter
lijke processen billijken. Onmacht had tot een slecht soort barmhartigheid 
geleid, nu barmhartigheid niet voorop stond bij andere kleine gevallen, de 
kleine dieven en dergelijke.

Van Maarseveen kon in zijn antwoord niet garanderen dat er geen on- 
schuldigen meer in de kampen zaten of dat er geen mensen meer zaten 
zonder dossiers. Er werd aan gewerkt. Dat de getallen aan vrijlatingen niet 
werden gehaald lag voor een deel ook aan enige procureurs-fiscaal en hun 
medewerkers, die "soms al te angstvallig zijn geweest met vrijlating". Niet
temin bracht hij hen hulde voor het reeds verrichte werk. Belangrijkste 
thema in zijn antwoord en in de discussie daarna was natuurlijk het door de 
minister gehanteerde begrip barmhartigheid. In antwoord op de aanval van 
Stokvis betoogde Van Maarseveen dat de NSB-ers en andere gedetineerden 
wel degelijk ook behoefte hadden aan barmhartigheid, naast recht. "Ieder 
mens heeft op zijn tijd wel eens barmhartigheid nodig en niemand behoeft 
verontwaardigd te zijn, wanneer hem barmhartigheid wordt bewezen." De 
minister wilde echter deze barmhartigheid niet verlenen, omdat de NSB-ers 
dat wilden of omdat men een soort excuus jegens hen moest maken, zoals 
volgens hem Kortenhorst eigenlijk had betoogd. Alleen omdat men dat te
genover zichzelf verplicht was betoonde men barmhartigheid. Het Neder
landse volk was een beschaafd volk, dat zich mild kon betonen. "Willen wij 
in de toekomst fier blijven op ons volk, dan zullen wij thans een grote mate 
van zelfbezinning en vergevingsgezindheid moeten betonen. Daarom ben 
ik vóór barmhartigheid."25 In de tweede termijn verweet Scheps monopoli
sering van het barmhartigheidsbegrip door Van Maarseveen voor zijn vrij- 
latingspolitiek, wat tot gevolg had dat verzet daartegen het brevet van on
barmhartigheid zou opleveren. Aan een rechtsbestel was barmhartigheid en 
werkelijke resocialisering verbonden: daarin was Scheps het met de minis
ter eens. Van Maarseveen op zijn beurt meende dat de regering niets kon 
monopoliseren. Als alleen de regering barmhartig was en het Nederlandse 
volk niet, kon men niets beginnen. De begroting van Justitie werd verder 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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Ook de Eerste Kamer bood weinig verzet tegen de massale vrijlatingen. 
Bij de debatten op 5 maart 1947 had Kolff (CHU) namens zijn fractie wel 
enige kritiek op de minister. De minister zou onvoldoende de consequenties 
van de vrijlatingen hebben overzien en zou te weinig hebben gewerkt aan 
de voorbereiding van de delinquenten op de maatschappij. Ook de vrijlating 
via het openbaar m inisterie achtte Kolff onjuist. Daarentegen vond 
Kolfschoten, de ambtsvoorganger van Van Maarseveen, dat het beter was 
niet steeds over de gemaakte fouten in het verleden te denken en over hoe 
het allemaal anders had gekund. Hij noemde drie punten voor een goed 
justitiebeleid van dat moment: een stabiel oordeel omtrent de aard en de 
graad van het vergrijp van het verraad aan het land en de samenwerking 
met de vijand; een goede organisatorische kijk op het massaprobleem en op 
de ernstige maatschappelijke gevolgen van de oplossing daarvan; onbewo
gen rechtvaardigheid, geduld en menselijkheid. Hieraan voldeed volgens 
hem het beleid van zijn opvolger. Kolfschoten moest erkennen dat, hoewel 
de berechting van de politieke delinquenten de toets der kritiek kon door
staan, de massaliteit tot te zware problemen en tot fouten had gevoerd. Van 
Asch van Wijck (ARP) steunde de vrijlatingen, maar waarschuwde voor het 
daardoor herlevend nazisme.26

Al vond Donkersloot (PvdA) het logisch dat op de massale detentie mas
sale vrijlating moest volgen, hij achtte het niet gelukkig dat de minister 
hiervoor het begrip barmhartigheid hanteerde, omdat "bij het kiezen van 
een nieuw systeem een beroep wordt gedaan op iets van zo hoge en alge
mene waarde als de barmhartigheid, alsof die in een bepaald systeem kon 
worden ingevoegd en daar een factor van had te vormen". Gerechtigheid en 
barmhartigheid waren geen schildwachten die elkaar konden aflossen. Ook 
Koejemans (CPN) zag dit begrip onjuist toegepast: barmhartigheid kon juist 
zijn, indien de berechting van de landverraders moest worden gezien als 
een soort wraakneming. De CPN zag echter die berechting als een zaak van 
nationale veiligheid. Koejemans vreesde nog meer vrijlatingen, nu de mi
nister in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer had laten weten 
dat eind 1947 de Bijzondere Rechtspleging ten einde moest worden ge
bracht.27

In zijn antwoord op 6 maart 1947 zette Van Maarseveen tegenover de se
naat uiteen dat door een strafgericht de politieke delinquenten met hun ge
zinnen, ca. 500.000 personen, niet in de samenleving konden worden inge
past. Vergevingsgezindheid was de enige weg. Het kenmerk van de demo
cratie was de menselijkheid; dat van het fascisme de hardheid. Een streng 
strafgericht mocht niet het surrogaat vormen voor de wraakoefening. Zelf
beheersing van het Nederlandse volk zou bij de politieke delinquenten de 
ogen openen voor het goede in de Nederlandse samenleving. Men kon nu 
eenmaal deze enorme groep personen met andere politieke opvattingen 
niet buiten Nederland zetten. De minister gaf toe dat, uitzonderingen daar
gelaten, de heropvoeding in de kampen was mislukt en geen kans van sla
gen had gehad, maar de concrete inpassing van de gedetineerden in de 
maatschappij verliep zeer goed vanwege de hoogconjunctuur, het verma-
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nend woord van de kerken, de steun van de vakbeweging. De minister kon
digde aan verdere versnelling in de vrijlatingen te bevorderen, onder meer 
door een raadsheer-commissaris zaken te laten afdoen zonder inschakeling 
van het parket, volgens de minister de bottle-neck bij uitstek. De minister 
bevestigde dat hij eind 1947 de Bijzondere Rechtspleging wilde beëindigen. 
Bij de stemming over de Justitiebegroting heeft daarop de CPN laten aante
kenen te hebben tegengestemd. Een nadere verklaring werd daarover niet 
af gelegd, maar de onvrede over het beleid ten opzichte van de politieke de
linquenten (vrijlatingen, gratie) is daarvan ongetwijfeld de oorzaak ge
weest.28

Overige zaken rond de politieke delinquenten, 1946-1947
De gevangenhouding en berechting, verbeurdverklaring en schadeloos

stelling voor onschuldigen, zomede de toestanden in de kampen vormden 
de overige punten van discussie tussen minister en de beide Kamers, zij het 
voornamelijk in de schriftelijke fase. De KVP vroeg voor de overgebleven 
zware gevallen om dezelfde waarborgen inzake hun detentie als bij com
mune verdachten. Zo moest verlenging van de internering gebonden wor
den aan een rechterlijk bevel. De minister zei toe dit te bewerkstelligen. In 
de Kamer vroeg Kortenhorst verbetering van de rechten van de verdedi
ging, vooral inzake het bezoekrecht en inzage van dossiers. Van 
Maarseveen zei toe deze zaak te doen entameren, wanneer de massale vrij
latingen achter de rug waren. Bij het wetsontwerp Nadere Voorzieningen 
(vgl. par. I.d) heeft de minister ook op dit punt verbeteringen aangebracht.29

Daarentegen zag de minister geen mogelijkheid tegemoet te komen aan 
de reeks verlangens tot verbetering van de gang van zaken in de Bijzondere 
Rechtspleging zoals zijn partijgenoot Kortenhorst die in de Kamer op tafel 
legde: hoger tempo bij de overdracht van vermogen, wanneer eenmaal de 
boete was betaald of confiscatie voor een deel had plaats gevonden; schade
loosstelling voor ten onrechte ondergane detentie; vervolging van valse 
aanklachten die tot detentie als politieke delinquent hadden geleid; amnes
tie bij wet voor sommige politieke misdrijven en overtredingen. Van 
Maarseveen zei concreet slechts een onderzoek naar de zaak van de valse 
aanklachten toe. Ten aanzien van de amnestie meende de minister dat am
nestie verwachtingen schiep, waardoor de betrokkenen hun gedrag gingen 
bepalen. Het interneringsreglement en het Tribunaalbesluit kenden de mo
gelijkheid geïnterneerden bij goed gedrag vrij te laten. Door de verplichting 
over elke geïnterneerde regelmatig (eens per jaar) rapport uit te brengen 
konden aldus diegenen die het verdienden vrijkomen, wat de minister met 
het oog op de reclassering beter achtte dan de algemeen werkende amnes
tie.30

Een belangrijk punt van discussie in de Tweede Kamer vormde het ver
schil in strafmaat voor hetzelfde soort delict, niet alleen tussen de uitspra
ken van de hoven, maar zelfs tussen de kamers van eenzelfde college. Ook 
werd verschil geconstateerd tussen het strenge Zeeland en de rest en zelfs in 
de berechting van katholieken en protestanten. Voorts waren na de bevrij
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ding lieden zware straffen opgelegd in zaken, die in de herfst van 1946 onder 
een vrijlatingscategorie vielen. De minister antwoordde dat met het oog op 
de rechtsgelijkheid de vijf Hoge Autoriteiten, veelal een president of raads
heer in een gewoon gerechtshof, over de fiat-executie (goedkeuring van de 
uitvoering van een straf, opgelegd door een tribunaal) regelmatig overleg 
pleegden, maar dat het eigene van tribunaaluitspraak ook recht gedaan werd 
vanuit de verschillende plaatselijke waardering. Aan verschillen in beoor
deling van katholieke en protestantse delinquenten, waarop ds. Zandt nog 
terugkwam in de Kamer, kon de minister niet geloven. Mocht dit inciden
teel zijn voorgekomen, door het hebben van bepaalde connecties, dan achtte 
de minister dat hoogst afkeurenswaardig. Verschillen in strafmaat vanwege 
de kort na de oorlog en de op dat moment geldende opvattingen, wilde de 
minister in de meest schrijnende gevallen weg nemen door gratie of voor
waardelijk ontslag uit de internering. Dit is geworden de zogeheten eerste 
gratiegolf van 1947. Donker heeft in de Kamer gepleit voor gratie over de 
gehele lijn, wat de minister afwees. Naar aanleiding van vragen over de ge
ringe voortgang in de bestraffing van de economische collaboratie, ant
woordde Van Maarseveen de Kamer dat het moeilijker was economische 
collaboratie te vervolgen aan de hand van een boekhouding dan politieke 
collaboratie aan de hand van dossiers. Voorrang had derhalve de berechting 
van de politieke gedetineerden. Vandaar dat slechts enkele zittingen per 
week bij het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam aan de economische col
laboratie konden worden gewijd.31

De Tweede Kamer heeft de nodige aandacht aan de dag gelegd voor de si
tuatie in de kampen, waar de politieke delinquenten in voorarrest of gedeti
neerd zaten. In het voorjaar van 1946 had de Vaste Commissie voor Privaat- 
en Strafrecht uit de Tweede Kamer een bezoek gebracht aan een aantal kam
pen. Het daaruit resulterende rapport had tot veel verbeteringen aanleiding 
gegeven. Onder meer had men middeleeuwse toestanden, zoals kromslui- 
ting in boeien in het kamp Hoek van Holland ontdekt, die daarop konden 
worden stopgezet. Jkvr. Wttewaall toonde zich op 21 november 1946 in de 
Kamer er over verheugd dat het aantal kampen slonk, maar zij was aan de 
andere kant teleurgesteld dat de minister een kamp als Duindorp in Den 
Haag - een afgezette woonwijk, waarheen de in de oorlog geëvacueerde be
woners niet konden terugkeren, die door de geringe controle op de daar in 
een soort ghetto bijeen gedreven delinquenten in de zomer van 1946 het 
toneel van relletjes was geworden - voorshands noodzakelijk had genoemd. 
Noch voor de voormalige bewoners noch voor de delinquenten was dit be
leid gunstig. Dat er aparte kampen voor jeugdige delinquenten zouden ko
men had haar steun, maar zij was bevreesd dat de kwalijke toestand van de 
vermenging van jong met oud al te lang had geduurd en dat het kwaad was 
geschied. Zij vroeg zich af of het niet beter was alle jeugdigen onder de 21 
jaar voorwaardelijk buiten vervolging te stellen en voor die groep, die tij
dens het plegen van het delict minderjarig was, hetzelfde toe te passen. De 
zware gevallen onder de minderjarigen zouden aan de kinderrechter moe
ten worden overgedragen. Ook Donker (PvdA) bepleitte een optreden te-
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genover de jeugdige delinquenten, waardoor deze groep voor de toekomst 
van het land niet verloren zou zijn. Hij vroeg verder om een herhaling van 
de Kamerinspectie van de kampen van de delinquenten, hetgeen in 1947 is 
geschied. Terpstra (ARP) verzocht om uitbreiding van de tewerkstelling 
voor gedetineerden en veroordeelden: het gelanterfanter kon weinig heil
zaam zijn. Het werken in de N.O.-polder door politieke delinquenten had 
dan ook zijn instemming. Dit Kamerlid, jkvr. W ttewaall en vele andere 
Kamerleden drongen aan op toelating in de kampen van de gewone kranten 
in plaats van het algemeen bekritiseerde kampblad Uitzicht. Onder deze 
druk van de Kamer om vervreemding van de politieke delinquenten van 
de maatschappij tegen te gaan, gaf Van Maarseveen toe en besloot alle kran
ten en tijdschriften - met uitzondering van onder meer De Waarheid - in de 
kampen toe te laten. Het rookverbod bleef evenwel gehandhaafd. De minis
ter deelde verder mee dat vrijgelaten delinquenten ook bij de overheid 
konden worden aangesteld, maar niet in hogere functies: het gezag van de 
overheid mocht niet worden aangetast met besmeurde figuren.32

In de Eerste Kamer heeft Donkersloot (PvdA) aandacht besteed aan de 
heropvoeding van jeugdige delinquenten en het ontnemen van pensioen
rechten aan bejaarde delinquenten. Vooral die laatste maatregel stelde hij ter 
discussie. Het Nederlandse volk had de verantwoordelijkheid deze groep, 
product van diezelfde maatschappij, weer volledig op te nemen. De NSB-ers 
en dergelijke delinquenten vormden de onbetaalde rekening van de werk
loosheid uit de vooroorlogse tijd. Van Maarseveen erkende, dat het doen 
vervallen van pensioenrechten de regering in de naaste toekomst zou 
plaatsen voor het vraagstuk hoe deze personen voor verpaupering te red
den. Maar dat was geen zaak van zijn departement, maar van het gehele ka
binet. Als straf achtte hij de maatregel inzake de pensioenen tolerabel.33

Geconcludeerd kan worden dat het parlement de rechtsbescherming en de 
menselijke behandeling van de politieke delinquent ter harte ging. Men was 
er van doordrongen dat de integratie van de groep politieke delinquenten in 
de Nederlandse samenleving onontkoombaar was. Hoewel Van Maarse
veen zelf met de vrijlating van de lichte gevallen knopen had doorgehakt 
en zich in de confrontatie met het parlement over het beleid inzake de poli
tieke delinquenten bereid toonde goede raadgevingen ter verbetering van 
dit beleid over te willen nemen, gaf hij er ook blijk van, vermoedelijk uit 
onmacht zoals inzake Duindorp en het opnieuw bezien van het vraagstuk 
van de pensioenrechten van sommige gedetineerden en uit voorzichtig
heid, niet te hard van stapel te willen lopen.

c. Het gratiebeleid op de doodstraf

De nota-Hooykaas en de kzvestie-Zaaijer
Van Maarseveen kreeg vervolgens te maken met de commotie in het 

land over het gratiebeleid inzake de doodstraf. Begin 1947 had men in de 
pers en in het parlement algemeen de indruk dat het uitblijven van beslis
singen op gratieverzoeken van een groot aantal ter dood veroordeelden te
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maken had met een conflict tussen het Staatshoofd en de minister. De mi
nister wilde conform het beleid van zijn ambtsvoorganger slechts een be
perkt aantal executies. Het Staatshoofd wilde geen gratie verlenen ten aan
zien van ernstige landverraders.

Het Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) kende de doodstraf voor 
landverraad en oorlogsmisdaden. Kort na de oorlog werd deze straf door een 
overgrote meerderheid van het Nederlandse volk gebillijkt, zeker waar het 
ging om evidente gevallen als Mussert en Blokzijl. De toenmalige minister 
van Justitie, Kolfschoten, wilde de doodstraf - blijkens interne circulaires 
aan de procureurs-fiscaal - slechts voor dit soort gevallen reserveren en te
vens zorgen dat voor een aantal jaren de beleidslijn inzake de executie van 
de doodstraf vast zou liggen. Volgens deze gedachte over de begrenzing van 
het aantal doodvonnissen liet Kolfschoten door de raadaviseur, mr. J.P. 
Hooykaas, een nota opstellen, "Richtlijnen voor de gratie van de doodstraf" 
geheten.34 Deze geheime nota werd door het kabinet Schermerhorn-Drees in 
februari 1946 aanvaard. Het kabinet-Beel heeft in zijn vergadering van 3 
maart 1947 aan deze nota vastgehouden. De nota onderstreepte de juistheid 
van de invoering van de doodstraf in het BBS, zeker in het geval van me
dewerking aan de moord op het Joodse volksdeel, maar wenste tevens de 
doodstraf tot een aantal categorieën te beperken. Die concrete opsomming 
van categorieën was nodig om te zorgen dat in dezelfde soort gevallen gelijk 
zou worden opgetreden. De nota onderscheidde vier groepen, waarin een 
doodvonnis was te verwachten; NSB-ers op vooraanstaande plaatsen, welke 
groep volgens de nota klein was en dus in de toekomst geen problemen zou 
opleveren; personen, die het dienstnemen van duizenden landgenoten bij 
de vijand op vooraanstaande plaatsen hebben geleid en bevorderd, even
eens een zeer kleine groep; de beulen uit de concentratiekampen, die alleen 
voor de doodstraf in aanmerking kwamen bij doodslag of mishandeling met 
de dood als gevolg met voorbedachten rade; de verraders van medeburgers. 
De laatste categorie dreigde volgens de nota de meeste executies op te leve
ren, terwijl dwaling inzake de bewijsvoering en de juiste oogmerken van de 
dader juist hier moesten dwingen tot matiging. Terughoudendheid bij de 
executies was naar de opvatting van Hooykaas ook daarom gevorderd, om
dat slechts een klein aantal executies nodig was om de ernst van de misda
den voor de toekomst vast te leggen, veel executies onrust bij de bevolking 
zouden kunnen verwekken en de tegenstanders van de doodstraf door het 
beleid gewonnen moesten worden.35 Oorspronkelijk schijnt in de eerste 
conceptteksten van deze nota ook een getal te zijn genoemd - enige tiental
len -, waarboven het aantal executies niet mocht stijgen. De nota noemde de 
categorie Duitse oorlogsmisdadigers niet, zodat Van Maarseveen op 31 
januari 1947 daarover een aparte richtlijn aan de Koningin heeft uitgebracht: 
alleen die Duitsers executeren, die op ruime schaal oorlogsmisdaden hebben 
georganiseerd of uitgelokt en zij die persoonlijk een relatief groot aantal 
oorlogsmisdrijven hebben gepleegd.36 Door de vaagheid van deze nota en de 
onvolledigheid van de categorieindeling, werd de Kroon de hoogste opper
rechter in de kwestie van de gratie op de doodstraf, aldus Belinfante in diens
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monografie over de Bijzondere Rechtspleging. Het getalscriterium heeft 
volgens deze auteur een allesoverheersende rol gespeeld. Wanneer de mi
nister van Justitie vasthield aan beperking van het aantal executies en het 
Staatshoofd daarin niet wilde meegaan en gratieverzoeken niet van een 
handtekening wenste te voorzien was een conflict niet meer te ontgaan.

Begin 1947 kwam dit conflict naar buiten. Het Eerste Kamerlid Branden
burg (CPN) vroeg op 3 februari 1947 schriftelijk aan Van Maarseveen hoe 
het toch kwam dat de rechterlijke uitspraken over de doodvonnissen niet 
werden uitgevoerd. Was de minister soms van plan in alle gevallen gratie te 
verlenen? Volgens de minister was het gevoerde gratiebeleid verantwoord 
en redelijk, al was hij zich er van bewust dat het geringe aantal ten uitvoer 
gelegde doodvonnissen teleurstelling in den lande had veroorzaakt. In de 
zwaarste gevallen zou de doodstraf worden overwogen. Brandenburg had 
echter ook gevraagd, waarom het zo lang duurde voordat op een aantal gra
tieverzoeken op de doodstraf was gereageerd. De minister antwoordde dat 
hij de procedure rond de aanvrage van advies bij een gratieverzoek door de 
Bijzondere Raad van Cassatie (BRvC) had vereenvoudigd door de eis van 
een plenair advies te laten vervallen, maar hij liet in het midden waar de 
oorzaak van de vertraging in de afhandeling van de gratieverzoeken 
school.37

Het meeste opzien baarde het optreden van mr. J. Zaaijer, procureur-fis- 
caal bij het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag met zijn uitval naar de mi
nister bij gelegenheid van zijn requisitoir tegen Carel Piek, oud-directeur 
van Winterhulp Nederland en oud-lid van de Germaanse SS, op 4 februari 
1947. Zaaijer achtte Piek schuldig aan het misdrijf van hulp aan de vijand, 
meermalen gepleegd. Indien Piek de straf had gekregen, die hij verdiende, 
aldus Zaaijer, dan zou hij op de dag van de bevrijding ergens in Nederland 
aan een boom hebben gehangen. "Maar dat is niet gebeurd en in de afgelo
pen anderhalf jaar hebben wij nu wel de zekerheid gekregen, dat over hen, 
die dit verdienen, in Nederland, ik zeg niet: geen recht wordt gesproken, 
maar: geen recht wordt gedaan." De koppen in de kranten "doodstraf geëist" 
konden daarom maar beter verdwijnen. Zaaijer wilde aan deze volksmis
leiding niet meedoen en zijn eisen bij voorbaat aanpassen aan de opvattin
gen van "het openbaar gezag".38 Enkele weken later sprak een andere procu- 
reur-fiscaal, mr. L.W.M.M. Drabbe, zich in een zaak tegen een Waffen-SS-er 
in soortgelijke bewoordingen uit.39 Zaaijer kreeg een adhesiebetuiging van 
collega's uit het land. Van Maarseveen heeft Zaaijer op basis van het amb- 
tenarentuchtrecht een officiële terechtwijzing gegeven, aangezien het betoog 
van Zaaijer over het gratiebeleid niet noodzakelijk was voor het requisitoir, 
het gezag van de regering had aangetast en ondermijnd door "haar het aan
tasten van de onafhankelijkheid der rechterlijke macht en het nalaten van 
rechtdoen te verwijten".40 De minister was, blijkens de officiële verklaring 
van Justitie over deze kwestie, van mening dat Zaaijer er toe had bijgedra
gen dat sommigen konden menen het recht in eigen hand te moeten ne
men, zoals hier en daar al gebeurd was.41 Van Maarseveen verklaarde ten
slotte: "Rechterlijke vonnissen behouden hun gezag en hun zedelijke waar
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de, ook dan, wanneer de regering om reden van staatsbelang meent, dat 
slechts een deel der uitgesproken doodstraffen moet geëxecuteerd wor
d en ."42 Het staatsbelang is voor Van Maarseveen het schild geworden, 
waarachter hij zich tegen de aanvallen op zijn gratiebeleid heeft verdedigd. 
Zaaijer meende achteraf dat Van Maarseveen ook in deze kwestie in wezen 
het barmhartigheidsgevoel heeft laten prevaleren.43

Inmiddels had ook het kabinet de nodige argwaan gekregen: in februari
1947 wachtten ongeveer 60 personen, die tot de doodstraf in hoogste instan
tie waren veroordeeld, op de uitslag van hun gratieverzoek.44 Toen Van 
Maarseveen in de ministerraad van 3 maart 1947 gevraagd werd naar de 
achtergronden van deze problemen, verweerde de minister zich door te 
wijzen op de nota-Hooykaas-Kolfschoten. Hij wenste slechts verantwoorde
lijkheid te dragen, indien de beslissingen in overeenstemming met het in 
genoemde nota gestelde zou zijn. De ministerraad vond de nota echter niet 
erg duidelijk. Een van de ministers vond dat het opzettelijk aanbrengen van 
medeburgers bij de vijand met de dood moest worden bestraft, maar Van 
Maarseveen wilde een dergelijke strikte lijn niet volgen.45 Uit het betoog 
van de minister van Justitie was duidelijk dat hij zou opstappen als niet zijn 
beleidslijn, die die van zijn voorganger was geweest, werd gevolgd.

Natuurlijk hadden ook juristen en journalisten hun licht over het gra
tiebeleid en de kwestie-Zaaijer laten schijnen. Enkele vakjuristen verdedig
den het beleid. Van Bemmelen achtte het juist dat het gratierecht met het 
oog op het staatsbelang kon worden toegepast. Duynstee vond het weliswaar 
een oneigenlijk rechtsmiddel, wanneer het gratierecht een koninklijk cor
rectief was geworden op een bepaalde strafrechtelijke praktijk, maar men 
diende aan de andere kant rekening te houden met het bijzondere karakter 
van de Bijzondere Rechtspleging, zoals de massale omvang en het bijzon
dere fenomeen van het politieke delict in oorlogstijd. Om de sociale recht
vaardigheid te dienen kon dan een matiging van straf worden verlangd. De 
overheid, wetgever of bestuur, bepaalde echter de eisen van deze gerechtig
heid, niet de rechter. Aangezien algemene normen hiervoor moeilijk waren 
te formuleren, leek hem een toepassing van het gratierecht als correctief niet 
onjuist. Dit was geen minachting van de rechter: de Kroon beoordeelde 
slechts hoe de straf paste in het geheel van het aantal gevallen en het wel
zijn van het land.46 Langemeijer meende evenwel dat Duynstee met zijn 
betoog de scheiding der machten in gevaar bracht. Volgens deze jurist was 
het onjuist de regering te verklaren tot de instantie die alzijdig recht kan 
doen, al onderkende hij dat bij politieke delicten gratie meer zou voorko
men dan voor normale delicten.47 Het meest felle betoog kwam van de kant 
van de rechter Van der Does de Willebois. Hij achtte ten enenmale onjuist 
een niet-rechterlijke instantie, de Kroon, te laten functioneren als een soort 
laatste schakel in de rechtspraak. De gratieverlening werd volgens hem ge
bruikt door lieden die principieel tegen de doodstraf waren om datgene on
gedaan te maken, wat de wetgever uitdrukkelijk had gewild. Hij sprak van 
verraad aan het Nederlandse volk, "dat van zijn wraakoefening weerhou
den (werd) door de belofte van een streng strafgericht".48 Oud-illegale bladen
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als Trouw  en Het Parool meenden dat de minister zijn beleid moest toelich
ten en niet moest talmen. Het gratierecht mocht niet worden gedenatureerd. 
De NRC  schreef dat de individuele beoordeling basis voor een beslissing 
over gratieverlening diende te zijn. Wil men een hele groep gratiëren dan 
verleent men amnestie. Indien het Londense wetsbesluit, het BBS, te ruim 
gesteld was, diende de wetgevende macht een zodanig besluit te nemen dat 
aan het verkeerd hanteren van het gratierecht een eind werd gemaakt.49 
Dan ook kon worden bekeken of het beleid van de minister de instemming 
had van het overgrote deel van het Nederlandse volk. Dat was zeer twijfel
achtig, want opinieonderzoeken lieten zien dat een ruime meerderheid exe
cutie van de doodvonnissen verlangde.50

Eerste en Tweede Kamer over het gratiebeleid , begin 1947
Door de late behandeling van de Justitiebegroting voor 1947 in de Eerste 

Kamer was deze als eerste in de gelegenheid over het in het nieuws geko
men gratiebeleid te discussiëren. Zo vroegen op 5 maart 1947 de senatoren 
Zegering Hadders (PvdV), Kolff (CHU) en Van Asch van Wijck (ARP) aan 
de minister om opheldering over het gratiebeleid. Deze senatoren keurden 
het optreden van Zaaijer wel af, maar vroegen zich toch af of er geen grond 
was voor de klacht van de procureur-fiscaal. Koejemans (CPN) verwierp het 
gratiebeleid zonder meer: volgens hem tastte de gratieverlening de onaf
hankelijkheid van de rechter aan en dienden de ter dood veroordeelden te 
worden geëxecuteerd.51 Donkersloot (PvdA) stelde zich daarentegen uiterst 
voorzichtig op. Het optreden van Zaaijer was volgens hem het gevolg van 
het feit dat "de rechtstaak, zoals die functioneert ten opzichte van het jong
ste verleden, ontmoedigend blijkt te werken op het rechtsgevoel van zeer 
velen". Kolfschoten (KVP) zei uit ervaring te weten dat gratiëring van ter 
dood veroordeelden een van de zwaarste taken was, waarvoor een minister 
van Justitie kon worden geplaatst. Uit respect voor deze verantwoordelijk
heid wilde Kolfschoten zich dan ook beperken tot een beroep op de zorg van 
de minister voor het lot van de veroordeelden ten aanzien van de bespoe
diging van de gratieafhandeling.

In zijn antwoord schilderde Van Maarseveen de stand van zaken op dat 
moment. Tot 1 januari 1947 waren er 109 doodvonnissen door de bijzondere 
gerechtshoven uitgesproken. Daarna volgden het beroep in cassatie, het gra- 
tieadvies van de onderscheiden Bijzondere Gerechtshoven over dit beroep, 
het advies van de Bijzondere Raad van Cassatie (BRvC) bij bekrachtiging 
van het doodvonnis en tenslotte de behandeling van de gratieverzoeken bij 
het departement van Justitie. Het inwinnen van de adviezen kostte tijd, 
maar hoe kwam het dat nog tientallen doodvonnissen op het departement 
op afhandeling wachtten? Dat lag aan de minister zelf en aan niemand an
ders, aldus Van Maarseveen, die hieraan toevoegde: "De internis non iudi- 
cat praetor." Ook in tweede termijn, toen Donkersloot op deze laatste duis
tere antwoorden inging, antwoordde de minister dat hij alleen aansprakelijk 
was en dat in geweten kon dragen. Meer kon hij niet antwoorden.52 De ver
traging lag derhalve niet binnen het departement, zoals Kolfschoten voor
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zichtig had gesuggereerd en welke suggestie door Van Maarseveen was afge
wezen. Uit dit antwoord van de minister kan niet anders worden afgeleid 
dan dat er een conflict was op hoger niveau: het Staatshoofd was een andere 
mening toegedaan dan de minister inzake gratieverlening op doodvonnis
sen.53

Het gratiebeleid als zodanig werd door Van Maarseveen op vele gronden 
verdedigd. Allereerst meende hij dat niet steeds tegen de zin van de rechter 
gratie werd verleend. In bepaalde sententies was immers te kennen gegeven 
dat de doodstraf niet moest worden geëxecuteerd, hetgeen mede verklaarde 
dat bij gratieverlening de doodstraf niet altijd in levenslang werd omgezet. 
Wie de gratieverlening zag als een mogelijke aantasting van de onafhanke
lijkheid van de rechter, moest volgens de minister nagaan of die onafhan
kelijkheid ook niet in gevaar was gebracht door de belofte van de regering in 
Londen dat er na de bevrijding snel en streng recht zou worden gedaan. 
Streng recht was volgens Van Maarseveen ook mogelijk zonder doodstraf, 
terwijl het ook voor hem een verschil maakte of de doodstraf ante of post 
factum was ingevoerd. Het argument dat het Nederlandse volk bedrogen 
was, omdat de belofte van streng recht het volk weerhouden had van een 
spontane wraakoefening op de landverraders en beulen, sprak de minister 
niet aan. Het Nederlandse volk had volgens de minister zelfbeheersing 
getoond, omdat het een beschaafde natie is. Het gratiebeleid als zodanig nog 
wijzigen leek de minister onmogelijk: het beleid had al onder het vorige ka
binet gefunctioneerd, zodat het om rechtsongelijkheid te voorkomen moest 
worden voortgezet. De richtlijnen voor dit gratiebeleid wilde de minister 
niet bekend maken, omdat deze dan door of namens de verdachten in debat 
zouden kunnen worden gebracht bij de procesgang of in de pers. Volgens 
Van Maarseveen had een ter dood veroordeelde geen persoonlijk recht op 
gratie, zodat daarover ook niet mocht worden gediscussieerd. Overigens zou 
ook het prerogatief van de Kroon worden aangetast door kennis vooraf van 
de richtlijnen voor het gratiebeleid.54 Wél heeft de minister een aantal 
overwegingen uit de inleiding van de nota-Hooykaas in de Eerste Kamer 
weergegeven, zoals de effecten van een strafstelsel met de doodstraf, de re
servering van de doodstraf voor zeer ernstige gevallen - zwaarder dan com
mune strafzaken - en het doel met de doodstraftoepassing ook tegenstanders 
van het beleid te kunnen overtuigen. De minister verschool zich achter au
teurs als Augustinus en Hugo de Groot om aan te tonen dat barmhartigheid 
en gratie gevorderd worden, wanneer het aantal van zware overtredingen, 
veroorzaakt door verwarde tijden, te groot is. Met genoegen had Van 
Maarseveen uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de Justitie
begroting gelezen dat men algemeen van oordeel was dat slechts in een be
perkt aantal gevallen de doodstraf door executie moest worden gevolgd. 
"Hiermede ligt ook constitutioneel dit gratiebeleid volkomen verankerd en 
is het volkomen verantwoord."55 Zijn belangrijkste motivering voor de be
perking van het aantal executies was dat het staatsbelang gratieverlening 
zou vorderen. Van Maarseveen noemde in dit verband de morele schade 
aan het volk, indien tot een groot aantal executies zou worden overgegaan.
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Van Maarseveen ontkende echter niet dat de gerechtigheid vorderde dat 
voor de toekomst werd duidelijk gemaakt hoe afschuwelijk de misdrijven 
waren geweest, welke onder de oorlog aan het Nederlandse volk waren be
gaan, "maar dat hiertoe niet een zeer groot aantal terechtstellingen noodza
kelijk was". Het betoog van Van Maarseveen en zijn hantering van een 
term als "staatsbelang" hadden niet nagelaten indruk te maken op de Eerste 
Kamer. Donkersloot, die nog als enige terug kwam op de zaak, verklaarde 
dat het antwoord van de minister op hem en vele collega's diepe indruk 
had gemaakt "om de hoge zedelijke gedachten, waardoor hij zich hierbij 
heeft laten leiden".56 Dat was indirect een pluim op de hoed van Hooykaas, 
wiens argumentatie grotendeels had gediend als basis voor het antwoord 
van de minister.57

Na dit betoog van de minister in de senaat op 6 maart 1947 kon de Tweede 
Kamer zich over het gratiebeleid uitspreken bij gelegenheid van de behan
deling van het wetsontwerp houdende Nadere Voorzieningen met betrek
king tot de Bijzondere Rechtspleging op 20, 21 en 26 maart 1947. Om meer
dere redenen had de Tweede Kamer interesse in het gratiebeleid. Allereerst 
bevatte het aanhangige wetsontwerp de bepaling dat voortaan cassatie altijd 
openstond voor een persoon, die tot de doodstraf was veroordeeld. Vervol
gens had de minister op schriftelijke vragen van het Kamerlid Donker over 
het gratiebeleid (21 februari 1947) kort voor het Kamerdebat eind maart 1947 
vrijwel exact zijn antwoorden aan de Eerste Kamer over dit onderwerp her
haald. Dit kwam de eer van de Tweede Kamer te na.58

Drie zaken kwamen in de Tweede Kamer in verband met het gratiebeleid 
aan de orde: het optreden van Zaaijer, het algemeen gratiebeleid en het 
voorstel-Donker tot oplossing van het gratievraagstuk. Wat het optreden 
van Zaaijer betrof was een ruime meerderheid van de Kamer van mening 
dat dit optreden afkeuring verdiende. Donker (PvdA) meende dat Zaaijer 
onjuist had gehandeld, omdat de regering geen verantwoording schuldig is 
tegenover de ambtenaren, maar tegenover het parlement. De handelwijze 
van Van Maarseveen tegenover Zaaijer achtte hij dan ook juist. Zijn partij
genoot Burger zwaaide de minister zelfs lof toe voor diens optreden in deze 
affaire: "Gezagsondermijning betekent ten deze rechtsonderm ijning."59 
Daarentegen meende Scheps (PvdA) dat het niet ging om de vraag of Zaaijer 
zich al dan niet publiekelijk had mogen uitspreken, maar om de vraag of 
het beleid van de minister de procureurs-fiscaal en de rechters voor aap 
zette.60 Sassen (KVP) stelde zich kortweg achter de minister. Van der Feltz 
(CHU) zag het optreden van Zaaijer wel als afkeurenswaardig, maar vond 
aan de andere kant dat de minister zijn plicht tot vergelding, gezien de gra- 
tiëringen, niet voldoende was nagekomen. Vanuit de stelling dat niet de re
gering, maar de rechter had te oordelen welke straf een delinquent behoorde 
te ondergaan, verdedigde Terpstra (ARP) het optreden van Zaaijer. Diens 
uitlatingen moesten worden beschouwd als cris de coeur. Vanuit dezelfde 
onvrede dat de gratie werd gebruikt als een correctief op de strafwet, zoals 
door Terpstra geuit, heeft ook Stokvis het optreden van Zaaijer gebillijkt.61 
In zijn antwoord heeft de minister niet anders gedaan dan uiteengezet hoe
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hij tegenover Zaaijer was opgetreden. Dat hij Zaaijer, alvorens een commu
niqué te publiceren, op het matje had laten komen; dat hij zijn afkeuring 
over het optreden van Zaaijer had uitgesproken, maar daar tevens zijn grote 
waardering voor het werk van Zaaijer aan had vastgeknoopt. De minister 
zei rekening te hebben willen houden met de omstandigheid dat vele pro
cureurs-fiscaal uit de illegaliteit afkomstig waren en geneigd waren tot indi
vidueel optreden. Daarom had de minister gekozen voor de lichtst moge
lijke disciplinaire straf.62 Van Maarseveen zei in de Kamer dat rechterlijke 
ambtenaren geen cris de coeur behoorden te slaken. Daarmede was deze 
zaak afgedaan.

Er was nogal wat kritiek vanuit de Kamer op het gratiebeleid van Van 
Maarseveen, waarbij ook werd getracht te achterhalen hoe de richtlijnen in
zake het gratiebeleid ongeveer luidden en waar de oorzaak school in de ver
traging van de afhandeling van de gratieverzoeken van ter dood veroor
deelden. Donker, voorstander van beperking in de executies van het dood
vonnis, steunde het gratiebeleid van de minister, maar heeft wel getracht 
meer te weten te komen over de achtergronden van dit beleid. Burger vond 
het onjuist de minister te beschuldigen de gratie te hebben vervangen door 
een soort amnestie. "De minister heeft een weinig benijdbare en uitermate 
gewetensvolle taak ten deze te verrichten. Vooralsnog ben ik niet overtuigd 
dat deze bewindsman in de vervulling van die taak geen vertrouwen zou 
verdienen."63 Scheps was echter van oordeel dat de gratie uit de eigenlijke 
sfeer was getrokken en werd gebruikt als middel "waarmede men een ge
vaarlijk gezwel poogt uit te snijden".64 Scherpste kritiek vanuit de linker
zijde in de Kamer kreeg de minister van Stokvis te horen. De uitvoerende 
macht zou door het toegepaste gratiebeleid afbreuk hebben gedaan aan de 
eerbied voor de rechter en de wet. Het beleid "geeft een volstrekt onjuiste 
blijk van wantrouwen in het verantwoordelijkheidsbesef van de rechter, die 
het doodvonnis velde, en wekt de valse indruk, alsof deze lichtvaardig be
schikte over het leven der schuldig verklaarden; dit beleid laedeert het 
rechtsgevoel van ons volk en beïnvloedt de rechtspleging in ongunstige 
zin". Stokvis zag de gratiëring uit staatsbelang, naast de barmhartigheid, als 
een "nieuw caoutchoucbegrip". 65

Ook ter rechterzijde was men verdeeld over het gratiebeleid van de mi
nister. Sassen achtte gratiëring om "goede redenen van Staatsbelang" zeer 
wel geoorloofd. Naast gerechtigheid diende immers barmhartigheid in het 
beleid een ruime plaats te krijgen. Wél vond Sassen dat snellere afhandeling 
van de gratieverzoeken gewenst was. Van der Feltz legde de nadruk op het 
vergeldingselement in de straftoemeting. De overheid had volgens hem 
niet alleen het recht tot vergelden, maar ook de plicht. Die plicht bracht mee 
de doodstraf toe te passen. Bij monde van Terpstra keurde de ARP-fractie 
het gratiebeleid van de minister af. Gratie diende alleen verleend te worden 
in individuele gevallen. Omdat geen gefixeerde straffen werden gehanteerd 
als in vroeger tijd, was voor gratieverlening als middel tot correctie op straf
fen minder aanleiding, aldus Terpstra. Ds. Zandt hield een uitvoerige, theo
logisch gefundeerde beschouwing over de doodstraf, waaruit de conclusie
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was dat op basis van de Schrift moedwillige opzettelijke doodslag bestraft 
diende te worden met de doodstraf. Het recht was immers volgens deze be
schouwing van goddelijke oorsprong, zodat men zich aan de goddelijke in
structie diende te houden. "God is een grimmige wreker van alle kwaad", 
aldus Zandt.66 De liberaal Vonk zei in verband met dit onderwerp slechts dat 
de liberalen de doodstraf alleen in de ernstigste gevallen toegepast wilden 
zien.

In zijn antwoord stelde de minister dat het rechtssysteem van Nederland 
niet uitgaat van verplichte volledige vergelding. Zou dat wel het geval zijn 
dan was voorwaardelijke veroordeling of vervroegd ontslag uit de gevange
nis onmogelijk. Inzake het gratiebeleid laveerde de minister naar eigen zeg
gen tussen gerechtigheid en barmhartigheid, volgens richtlijnen die al on
der het vorige kabinet waren vastgesteld. Hoewel Donker had gevraagd om 
bekendmaking van de richtlijnen, omdat gratiebeleid regeringsbeleid was en 
derhalve aan de controle van het parlement onderworpen, weigerde de mi
nister deze bekend te maken. Donker had wel enig begrip voor de bezwaren 
van de minister en vroeg toen om de algemene lijnen van het gratiebeleid. 
De minister antwoordde slechts dat het voldoende was voor de Kamer te 
weten dat de regering slechts in een beperkt aantal gevallen de doodstraf ten 
uitvoer gelegd wilde zien. De doodstraf zou alleen worden uitgevoerd voor 
zaken van een bepaalde zwaarte. Over het aantal executies dat de minister 
voor ogen stond zei Van Maarseveen: "Het richtsnoer is een beperking van 
het aantal executies aan de hand van rationele, geen numerieke maatsta
ven." 67 Volgens de minister had de Kamer aan deze mededeling genoeg en 
kon de suggestie van Donker in tweede termijn om de richtlijnen te behan
delen in een besloten zitting van de Kamer (comité-generaal) derhalve on
behandeld blijven. Hiermede was de Kamer kennelijk tevreden gesteld, 
want de zaak van het gratiebeleid werd niet verder uitgediept.68

Het derde gratieprobleem, dat in de Kamer aan de orde werd gesteld, be
trof het voorstel van Donker om in het BBS een beperking aan te brengen in 
de toepassing van de doodstraf. Het toen geldende Militair Strafrecht kende 
in art. 9 en art. 31 de doodstraf, voor het geval de veiligheid van de staat in 
gevaar zou zijn. Donker ging er van uit dat het BBS was opgesteld in een tijd 
dat de hartstochten tegen de bezetter en zijn handlangers hoog waren opge
laaid en dat daarom geen verstandige beperking in de executie van de dood
straf was aangebracht. Nu de rechtsovertuiging volgens hem in normale ba
nen was teruggekeerd en gratie de kloof tussen rechtsovertuiging en rechts
praktijk moest overbruggen, leek het Donker juist om de beperking van het 
Militair Strafrecht inzake de toepassing van de doodstraf op te doen nemen 
in het BBS. In zijn visie zouden doodvonnissen slechts dan worden geëxe
cuteerd, wanneer het ging om personen die zo perfide hadden gehandeld dat 
de samenleving geen risico mocht lopen of die bij politieke omwentelingen 
in herhaling zouden dreigen te vallen.

De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer 
was over dit voorstel van Donker, dat hij ook in twee artikelen in Het Vrije 
Volk had verdedigd, verdeeld.69 Een aantal Kamerleden vond dat het BBS
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andere oogmerken had dan het Militair Strafrecht: het BBS bestrafte ook 
hen, die de grondslagen van de samenleving hadden aangetast. De militaire 
regel trok te enge grenzen. In het Kamerdebat vond Donker vrijwel geen 
steun voor zijn voorstel. Terpstra achtte het voor een rechter onbegonnen 
werk om de veiligheid van de staat in zijn overwegingen te betrekken. De 
grond voor het opleggen van de doodstraf was de schuld van hem, die te
recht stond. "Er zijn in de achter ons liggende jaren zo afschuwelijke ver
grijpen tegen de meest elementaire gevoelens van recht en menselijkheid 
begaan, dat alleen de toepassing van de zwaarste menselijke straf het ge
schokte rechtsgevoel kon bevredigen." Ook jkvr. Wttewaall van Stoetwegen 
was het oneens met Donkers voorstel. Men moest volgens haar zulke intens 
perfide handelingen, zoals het aangeven van Joden voor 1,50 gulden per 
stuk, kunnen bestraffen met de zwaarste straf. De doodstraf was dan ook te
recht in het BBS opgenomen, omdat mensen wel te allen tijde tot iets slechts 
in staat zijn, maar alleen in oorlogstijd de gelegenheid krijgen dat ook wer
kelijk te doen. De CHU erkende dan ook het recht van de overheid de dood
straf te voltrekken, al was daar geen plicht toe.70 Sassen behoorde ook tot de 
tegenstanders van Donkers voorstel, omdat het element van vergelding, 
element toch uit het strafrecht, niet kon worden ondergebracht in het begrip 
"veiligheid van de staat”. Vanzelfsprekend kantte Stokvis zich tegen dit 
voorstel: de CPN zag in de doodstraf de sluitsteen in de liquidatie van het 
verleden, uit overwegingen van vergelding, preventie en bevrediging van 
het rechtsgevoel. Wie de kogel verdiende, diende hem te krijgen, niet uit 
wraak, maar om wille van het recht, aldus Stokvis.71 Het voorstel van 
Donker zou er volgens hem toe kunnen leiden dat geen enkel doodvonnis 
meer zou worden voltrokken, omdat strikt genomen de veiligheid van de 
staat na het ophouden van de oorlog de doodstraf van politieke misdadigers 
niet zou vorderen, een stelling die de freule ook al had geopperd. Ook de 
minister bleek niet ingenomen te zijn met deze hulp van Donker om de 
uitvoering van doodvonnissen te beperken. Van Maarseveen vond de term 
"veiligheid van de staat" te vaag. Hij achtte het onmogelijk voor een rechter 
te bepalen wat de veiligheid van de staat kon zijn, want dat vereiste een vi
sie op het politieke gebeuren van de toekomst, wat eerder een taak voor de 
regering was. Na al dit verzet tegen zijn voorstel heeft Donker in tweede 
termijn er van afgezien zijn voorstel in een amendement aan de Kamer 
voor te leggen. Volgens Donker waren de geesten nog niet rijp voor zijn 
voorstel.72

Interessant is dat Van Maarseveen in dit Kamerdebat het verwijt vanuit 
de Kamer over de trage afhandeling van de gratieverzoeken juist heeft ge
noemd en daarbij heeft gezinspeeld op de mogelijk oorzaak van deze ver
traging. Die vertraging in de afhandeling van de gratieverzoeken werd na
melijk volgens de minister veroorzaakt door interne factoren, waarover 
Van Maarseveen niets wilde loslaten, maar waarover hij wel kon mede
delen dat hij het vertrouwen had dat deze spoedig tot het verleden zouden 
behoren. De minister had ook medegedeeld dat de zekerheid, dat deze ver
traging tot het verleden zou gaan behoren, het voor hem gemakkelijker had
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gemaakt de verantwoordelijkheid voor het beleid te blijven dragen.73 Deze 
zinsneden kunnen niet anders worden geïnterpreteerd, zoals Belinfante in 
zijn beschrijving van de Bijzondere Rechtspleging ook stelt, dan als een 
aankondiging van de minister dat de geschillen met het Staatshoofd over de 
toepassing van de gratie op de doodstraf in zijn voordeel waren beslecht. 
Aldus kon Van Maarseveen in een vervolgantwoord op de al eerder aange
haalde schriftelijke vragen van Donker over het gratiebeleid (21 februari 
1947) op 24 juli 1947 laten weten dat het vertrouwen in een spoedige oplos
sing van het vraagstuk van de afhandeling van de gratieverzoeken niet be
schaamd was. In vijftien nieuwe gratiezaken was het gelukt de termijn tus
sen aanvrage en beslissing tot een gemiddelde van 24 dagen terug te bren
gen, terwijl die daarvoor tussen de 200 en 300 dagen bedragen had.74 De ver
ontrusting over het gratiebeleid is daarna weggeëbd, wat ook veroorzaakt 
kan zijn door het feit dat in de periode februari 1947 tot en met juni 1947 14 
doodvonnissen werden voltrokken na afwijzing van de gratieverzoeken. 
Parlement en pers moeten toen hebben begrepen dat de minister van Justitie 
door de versnelling van de afhandeling van de gratieverzoeken ook ver
sneld een zware verantwoordelijkheid kreeg te dragen die men hem niet 
benijdde.75

D e gratiekwestie nog een keer parlementair gewogen (1947-1948)
Tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie eind 1947, begin 1948 heb

ben de Kamers slechts beperkte belangstelling voor de gratiekwestie aan de 
dag gelegd. Eind 1947 was er in 56 gevallen een beslissing genomen betref
fende gratie van een opgelegde doodstraf. In 19 gevallen werd de gratie afge
wezen, in 37 gevallen werd gratie verleend. In de 19 afgewezen zaken, von
den 18 executies plaats. Een persoon onttrok zich door zelfmoord aan de 
executie. Van de 37 gegratieerden kregen 29 levenslang opgelegd en 8 ge
vangenisstraffen uiteenlopend van 10 tot 20 jaar.76

Het opleggen van een gevangenisstraf van 10 jaar na gratie op de dood
straf was voor Terpstra (ARP) en Donker (PvdA) aanleiding op 3 december
1947 in de Tweede Kamer aan de minister om een nadere verklaring te vra
gen. Donker vroeg nogmaals om publicatie van de richtlijnen van het gra
tiebeleid, omdat dan misschien kon worden geopenbaard waarom de dood
straf was veranderd in tijdelijke gevangenisstraf. Was de doodstraf dan toch 
lichtvaardig opgelegd? Neen, aldus Van Maarseveen, alle personen hadden 
de doodstraf verdiend, maar soms kon in een sententie al een aanmoediging 
voor gratieverlening worden gelezen bijvoorbeeld omdat er ook iets ten 
gunste van de verdachte kon worden vermeld. Afwijking van de norm dat 
de doodstraf in levenslange gevangenisstraf moest worden omgezet na ver
lening van gratie, betekende volgens de minister altijd dat advies was gege
ven om met een mindere straf te volstaan. De minister weigerde verder iets 
los te laten over enige beleidsnorm 77

In de Eerste Kamer ontstond een pijnlijk moment toen Van Heuven 
Goedhart uitriep dat een bepaalde verrader nimmer mocht worden gegra
tieerd, omdat die persoon een groepje Engelandvaarders waaronder de broer
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van Van Heuven Goedhart, had verraden, waardoor allen voor een vuur
peloton waren gestorven. Deze persoon had in cassatie de doodstraf opge
legd gekregen, maar hij was inmiddels toch gegratieerd. Was de barmhartig
heid hier niet misbruikt?

Van Maarseveen ontkende in de Eerste Kamer op 10 maart 1947 dat hij in 
zijn gratiebeleid door gewetensperikelen of door barmhartigheidsoverwe- 
gingen werd geplaagd. Gratieverlening was een gunstbetoon. Hierbij speelde 
de verdelende rechtvaardigheid een grote rol. Het was geen kwestie van 
recht of onrecht tegenover de persoon om wel of geen gratie te verlenen, 
want Van Maarseveen was er van overtuigd dat als eenmaal in cassatie de 
doodstraf bevestigd was de persoon in kwestie verdiende te worden geëxe
cuteerd. Het was slechts een zaak van beleid om er dan van af te zien. Per
soonlijk zei Van Maarseveen liever te hebben gezien dat in vredestijd geen 
doodstraf werd opgelegd in Nederland, omdat dat meer aansloot bij de eigen 
traditie. De misdadigheid onder de bezetting was echter van dien aard ge
weest dat alleen al omwille van de preventie doodvonnissen ten uitvoer 
dienden te worden gelegd. Deze preventie eiste echter niet dat hiertoe op 
grote schaal werd overgegaan. Barmhartigheid speelde in dit hele geval niet 
mee, aldus de minister. "Er is met de term barmhartigheid de spot gedreven 
en soms op een weinig barmhartige wijze", aldus de minister, die deze spot 
niet verstandig achtte. Barmhartigheid was immers een zaak van gezond 
verstand, wanneer het ging om het redresseren van vooral de kleine poli
tieke delinquenten. Zij, die zich aan ernstige misdrijven hadden schuldig 
gemaakt, verdienden vaak zo een zware straf, dat de barmhartigheid daarbij 
geen rol meer kon spelen. Bij de zeer zware gevallen echter moest volgens 
Van Maarseveen weer voorzichtig worden omgesprongen met het toepas
sen van alle hardheid van de gerechtigheid, omdat "wanneer een zekere 
distantie ons zal scheiden van het smartelijk gebeuren van 1940-1945, de 
waarde en de waardigheid van de Nederlandse rechtspleging niet zal wor
den afgemeten naar het bloed dat is vergoten, maar wel naar de zelfbeheer
sing, waarvan het Nederlandse volk blijk heeft gegeven bij de repressie van 
de bezettingsmaatregelen". De levenslange gevangenisstraf was toch altijd 
nog ernstig genoeg. In het concrete geval, dat door Van Heuven Goedhart 
was genoemd, bood de minister aan onder vier ogen ten departemente uit
een te zetten hoe de gratiëring tot stand was gekomen. Van Heuven 
Goedhart heeft dit aanbod aanvaard. Hij deelde de zienswijze van de minis
ter dat de richtlijnen voor het gratiebeleid in geen geval bekend mochten 
worden gemaakt.78

Het gratiebeleid op de doodstraf zou daarna nog tweemaal uitvoering in 
het parlement aan de orde komen: in 1951 naar aanleiding van de gratiëring 
van Aus der Fünten en Fischer onder minister Struycken (KVP); diens op
volger Mulderije (CHU) kreeg hierover op 23 mei 1951 een interpellatie van 
de communist Stokvis te verwerken, waaraan een "bezorgdheidsmotie"- 
Donker was gekoppeld die is aangenomen. De volgende minister van Justi
tie, de socialist Donker, in het kabinet Drees III 1952-1956, moest een inter
pellatie beantwoorden op 15 oktober 1952, die door de socialistische fractie-
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leider in de Tweede Kamer, Burger, naar aanleiding van de gratiëring van 
Lages werd gehouden.79

Kan een ter dood veroordeelde vrouw geëxecuteerd worden?
Hiervoor is al gerefereerd aan de zware last die Van Maarseveen door zijn 

eindverantwoordelijkheid voor de beslissing inzake de tenuitvoerlegging 
van de doodstraf had te dragen. Maar niet alleen de minister van Justitie 
had met dit vraagstuk in de periode-Beel te maken. Eind 1947 werd het ka
binet geconfronteerd met de vraag of de door de ministerraad vastgestelde 
geheime richtlijnen voor het gratiebeleid ten aanzien van ter dood veroor
deelden ook moest gelden voor vrouwen, waarbij in het concrete geval deze 
richtlijnen zijn getoetst aan de misdaden van de beschuldigde én aan de 
gangbare reverentie ten opzichte van vrouwen. De discussie in de boezem 
van het kabinet over deze zaak wordt hier weergegeven om duidelijk te 
maken met welke problemen de minister van Justitie en het kabinet bij het 
gratiebeleid op de doodstraf worstelden. Politiek Den Haag moet zich van 
deze problematiek bewust zijn geweest, reden waarom de minister van Jus
titie politiek niet werd lastig gevallen over zijn gratiebeleid inzake de dood
straf na zijn verdediging van dat beleid tegenover de Kamers begin 1947.

De persoon om wie het in deze zaak ging, Ans van Dijk, was in 1905 in 
Amsterdam geboren en van Joodse komaf. Zij was in 1943 door de SD we
gens illegaal werk gearresteerd en daarna vrijgelaten op voorwaarde dat zij 
zou meewerken aan het vangen van Joodse Nederlanders. Zij wist door 
haar vroegere illegale werk veel onderduikers te zitten, die zij heeft verra
den aan de SD. Aldus zijn door haar minimaal 60, maar vermoedelijk enige 
honderden Joden - waaronder directe familieleden van haar - aan de Duit
sers in handen gespeeld. Ans van Dijk zou daarbij zeer sluw te werk zijn ge
gaan, waarbij zij zich zou hebben uitgegeven als lid van de illegaliteit. Angst 
voor haar eigen leven en vooral voor dat van haar levenspartner en koele 
berekening hebben vermoedelijk tot deze misdaden geleid, waarvan het 
Bijzonder Gerechtshof Amsterdam op 10 maart 1947 meende dat deze de 
doodstraf verdienden. Omdat inmiddels het wetsontwerp Nadere Voorzie
ningen Bijzondere Rechtspleging in behandeling was genomen door de 
Tweede Kamer, meende Van Maarseveen dat het juister was als in dit geval 
het recht van cassatie werd verleend, in overeenstemming met het aanhan
gige wetsontwerp. De procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof kreeg 
van de minister de opdracht cassatie aan te tekenen.80 De Bijzondere Raad 
van Cassatie verwierp evenwel op 24 september 1947 het beroep in de zaak- 
Van Dijk. Ans van Dijk had zich verweerd door te wijzen op de voortdu
rende dreiging van de kant van de SD, terwijl de verdediging heeft aange
drongen op een psychiatrisch onderzoek.81 Het verweer van Ans van Dijk 
werd niet geaccepteerd en het onderzoek heeft niet plaats gevonden. Het zou 
dus op executie uitlopen, tenzij op het gratieverzoek gunstig zou worden 
geadviseerd en de Kroon derhalve kon gratiëren.

Op 22 december 1947 stelde Van Maarseveen in het kabinetsberaad de 
vraag aan de orde of bij executie van vrouwen dezelfde maatstaven moesten
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gelden als voor mannelijke politieke delinquenten naar aanleiding van het 
definitief advies van de BRvC over twee gratieverzoeken, waaronder dat 
van Ans van Dijk. In het laatste geval had de BRvC unaniem geadviseerd 
tot afwijzing van het gratieverzoek. Zelf meende Van Maarseveen dat voor 
vrouwelijke delinquenten bij de doodstraf geen uitzondering moest worden 
gemaakt, omdat men anders uitkwam bij "sexe-justitie", zoals de BRvC dat 
had genoemd. Volgens de richtlijnen ten aanzien van het verlenen van 
gratie bij doodvonnissen kwam Ans van Dijk zonder meer in aanmerking 
voor executie. Die richtlijnen waren aanvaard door de ministerraad, aldus 
Van Maarseveen, zodat men daar zonder meer aan kon vasthouden. Dui
delijk was dat Van Maarseveen er van uitging dat de executie van een 
vrouwelijke delinquent ondanks de rechterlijke vonnissen gevoelig lag en 
in de maatschappij reacties kon oproepen. Tevoren diende derhalve de een
heid van het regeringsbeleid op dit punt verzekerd te zijn.

Naar aanleiding van de vraag, zoals ter tafel gebracht door de minister 
van Justitie, ontstond een discussie tussen de kabinetsleden, waaruit bleek 
dat Van Maarseveen er verstandig aan had gedaan deze zaak aan het kabinet 
voor te leggen. Zo kantte zich minister Vos tegen de executie van deze 
vrouw, omdat hij er een averechtse uitwerking van verwachtte bij de be
volking. Daarentegen meende minister Götzen dat het eensluidende advies 
van de BRvC toch wel veel gewicht in de schaal legde. Vos vond echter dat 
in de richtlijnen voor het gratiebeleid geen passage stond over het vraagstuk 
van executies van vrouwen, zodat het hier om een novum ging, waarover 
de ministerraad zich principieel moest uitspreken. Men kon niet zonder 
meer terugvallen op de richtlijnen van 1946. Minister Lieftinck stond niet 
afwijzend tegenover de executie. Hij zag hoogstens een conflict in de om
standigheid dat een college van mannelijke rechters een vrouw tot de 
zwaarste straf veroordeelde. Witteman sloot hierop aan door te stellen dat 
bij de beoordeling van het gratieverzoek naast rationele ook gevoelsmatige 
overwegingen een rol konden spelen. Om de ministerraad gelegenheid te 
geven deze zaak ten principale na te gaan, zou het advies van de BRvC in de 
zaak-Van Dijk aan alle ministers worden rondgestuurd, waarna deze zaak 
opnieuw in het kabinet aan de orde zou worden gesteld.

Op 29 december 1947 boog de ministerraad zich wederom over de vraag of 
Ans van Dijk gratie moest worden verleend of niet. Van Maarseveen achtte 
de argumentatie van de BRvC in deze zaak steekhoudend. Het ging om het 
allerergste geval van Jodenverraad. Volgens hem kon het advies worden 
gevolgd, ook al zag hij de bezwaren aan de executie van een vrouw verbon
den. Deze mening werd gedeeld door Götzen, Lieftinck en Mansholt. Daar
entegen spraken de ministers Witteman en Vos zich uit tegen de executie 
van Ans van Dijk. Vos vond dat in het algemeen al executie van de dood
straf, nadat enige jaren na de bevrijding waren verstreken, zoveel mogelijk 
moest worden beperkt. Zeer waarschijnlijk zou het hier gaan om het enige 
geval, waarin een tegen een vrouw uitgesproken doodvonnis zou moeten 
worden voltrokken. Hij vond het dan niet zo erg inconsequent om in dit 
enige geval voltrekking van de doodstraf achterwege te laten, welke opvat-
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ting door Witteman werd gedeeld. De ministerraad kwam in meerderheid 
tot de conclusie dat bij de beoordeling van gratieverzoeken naar aanleiding 
van tegen vrouwen uitgesproken doodstraffen geen bijzondere en van de 
geldende richtlijnen afwijkende maatstaf behoefde te worden aangelegd. 
Vos en Witteman wensten aantekening van hun verklaring, dat zij deze 
opvatting niet deelden, waardoor de uitslag 7 tegen 2 was.82

Het gratieverzoek van Ans van Dijk werd vervolgens verworpen. Kort 
voor haar executie bekeerde Ans van Dijk zich tot het katholicisme. Bege
leid door een katholiek geestelijke stelde zij zich op 14 februari 1948 in de 
vroege ochtend voor het vuurpeloton, dat het vonnis zou voltrekken. Er 
zijn na Ans van Dijks executie geen andere vrouwen voor het vuurpeloton 
gebracht, al werd nog wel een aantal vrouwen ter dood veroordeeld, beves
tigd in cassatie. De gratieverzoeken van deze vrouwen werden evenwel in
gewilligd. De SD-mannen, met wie Ans van Dijk heeft samengewerkt, zijn 
geëxecuteerd. Zowel Belinfante als De Jong menen achteraf dat in de zaak- 
Van Dijk de rechterlijke instanties onvoldoende aandacht hebben gehad 
voor de dwangpositie waarin Ans van Dijk onder de oorlog verkeerde en 
dat slechts weinig Jodenjagers de doodstraf ook werkelijk hebben ondergaan 
of daartoe zijn veroordeeld. Duitsers als Lages en Aus der Fünten die ver
antwoordelijk waren voor de gehele vervolging van de Joden in Nederland 
zijn later gegratieerd.83

d . Wet N adere Voorzieningen met betrekking tot de Bijzondere Rechts- 
pleging

De vrijlating van de lichte gevallen onder de politieke delinquenten 
moest worden gevolgd door het streven de berechting van de nog resterende 
45.000 zware gevallen te bespoedigen en te verbeteren. Daardoor zou het ook 
mogelijk worden om van de tienduizenden delinquenten, die nog in deten
tie hun berechting afwachtten, af te komen. Tenslotte leek het ook juister de 
politieke zuivering van het Nederlandse volk zo kort mogelijk na de ge
pleegde wandaden af te ronden. Een aldus gelouterd volk kon zich dan, naar 
de overtuiging van de minister van Justitie, aan de opbouw van zijn toe
komst gaan wijden. Op 27 september 1946 kwam voor het eerst de commis
sie onder voorzitterschap van mr. E.H.W.F. van Schaeck Mathon, vice-pre
sident van het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam en lid van het gewone 
hof aldaar, bijeen, die de minister van Justitie van advies zou dienen bij het 
herzien en verbeteren van de wetgeving met betrekking tot de Bijzondere 
Rechtspleging. Zowel deze commissie, als het departement en de Raad van 
State hebben haast gemaakt: op 16 december 1946 al werd bij de Tweede Ka
mer het wetsontwerp, dat nadere voorzieningen trof inzake de Bijzondere 
Rechtspleging, ingediend. Het wetsontwerp behelsde een groot aantal wijzi
gingen in het Besluit Buitengewoon Strafrecht, het Tribunaalbesluit, het Be
sluit op de Bijzondere Gerechtshoven en het Besluit Politieke Delinquen- 
ten-1945.

In de eerste plaats bevatte het wetsontwerp bepalingen om de procesgang 
bij de Bijzondere Gerechtshoven en de BRvC te vereenvoudigen en wel
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door vermindering van vormvoorschriften, in afwijking van het Wetboek 
van Strafvordering dat ook gold voor de Bijzondere Rechtspleging. Een 
theoretisch aantrekkelijke poging om de afdoening van de zaken in deze 
Rechtspleging te versnellen was de invoering van de vereenvoudigde af
doening van strafzaken. In bepaalde gevallen kon volgens de nieuwe rege
ling een daarvoor aangewezen raadsheer bij eenvoudige beschikking straf 
opleggen, na de verdachte en diens raadsman te hebben gehoord. De be
schikking kon de kracht van een einduitspraak in een zaak verkrijgen, 
wanneer noch de verdachte noch het openbaar ministerie in beroep gingen. 
Verder wilde de minister het aantal raadsheren per kamer van de Bijzon
dere Hoven van vijf op drie brengen, waardoor meer kamers konden wor
den geformeerd. Omdat door personeelsgebrek uitbreiding der parketten en 
griffies onmogelijk was, werd de gelegenheid geschapen om substituut-offi- 
cieren van justitie en substituut-griffiers bij de arrondissementsrechtbanken 
tot waarnemend advocaten-fiscaal en waarnemend griffiers bij de Bijzon
dere Hoven te benoemen. Van groot belang was de invoering van de moge
lijkheid om zaken, die onder de Bijzondere Hoven vielen, naar de tribuna
len te verwijzen. Als algemene regel wilde de minister zaken, waarin naar 
het oordeel van de procureur-fiscaal zou kunnen worden volstaan met in
ternering van ten hoogste tien jaar - het maximum van het Tribunaalbesluit
- doen verwijzen naar de tribunalen. Voor deze internering, welke in kam
pen niet-cellulair werd ondergaan en meer opvoedend van aard was (ge
vangenisstraf betekende buiten de voor ontspanning en voor arbeid be
stemde uren eenzame opsluiting en was meer vergeldend van aard), kwa
men vooral collaborateurs en wapendragers in vreemde dienst in aanmer
king. In samenhang met deze uitbreiding van hun taak, kregen de tribuna
len de mogelijkheid gevarieerder te straffen, zoals het opleggen van de 
voorwaardelijke internering. De rechtszekerheid werd vergroot doordat 
voortaan rechterlijke controle bij preventieve hechtenis werd vereist, waar 
voorheen de beslissing over de inbewaringstelling bij het Openbaar Mini
sterie lag (Besluit Politieke Delinquenten-1945). De voorlopige internering 
in kampen werd in dit wetsontwerp beschouwd als voorlopige hechtenis, 
die in mindering kon worden gebracht van de straf. Vrijgekomen delin
quenten konden op arbeidscontract in overheidsdienst worden aangesteld. 
Deze mogelijkheid uit het wetsvoorstel is evenwel later door de Tweede 
Kamer aan grenzen gebonden.84

Tijdens de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling tussen de 
Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer en de 
minister zijn nog enige belangrijke verbeteringen in het wetsontwerp aan
gebracht. Deze betroffen de verruiming van de mogelijkheid van cassatie, 
beperking op verbeurdverklaringen en herstel van de rechten van de raads
man. De Vaste Commissie wenste unaniem verruiming van de cassatiemo
gelijkheid. De bestaande regeling in de Bijzondere Rechtspleging stond al
leen beroep in cassatie van de sententies van de bijzondere gerechtshoven 
toe, indien het hof dit zelf toestond. De commissie vond dit onbevredigend. 
Men stelde voor om cassatie altijd mogelijk te maken als iemand ter dood
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veroordeeld was en wanneer iemands zaak door de BRvC terug verwezen 
was naar een ander Bijzonder Hof. In het gewijzigd wetsontwerp kwam de 
minister hieraan tegemoet. Tevens werd de mogelijkheid geopend om bij de 
BRvC bijzondere kamers in te stellen, die met drie leden zouden oordelen. 
De BRvC zou zo de extra cassaties kunnen verwerken. Tijdens de monde
linge beraadslaging heeft de Tweede Kamer, wetend dat de BRvC het werk 
zou aankunnen, de cassatiemogelijkheid nog verder weten te verruimen.

Een tweede succes boekte de Vaste Commissie door verbeurdverklaring 
van het gehele vermogen onmogelijk te maken. Verbeurdverklaring van 
het vermogen was een straf die de tribunalen konden opleggen. Aangezien 
in het aanhangige wetsontwerp de Bijzondere Hoven eveneens de moge
lijkheid kregen deze straf op te leggen, zij het beperkt, leek het juist aan ver
beurdverklaringen door de tribunalen grenzen te stellen. De Vaste Com
missie ging er daarbij van uit dat algehele verbeurdverklaring in strijd met 
de Grondwet was, die zulks immers verbood. De minister deelde deze op
vatting en stelde voor om het Tribunaalbesluit zodanig te wijzigen, dat 
voortaan maximaal slechts drie-vierde van het vermogen of de nalaten
schap kon worden verbeurd verklaard. Reeds uitgesproken verbeurdverkla
ringen zouden worden beperkt.85 De minister kwam niet tegemoet aan de 
wens van de commissie om gratie toe te passen bij verbeurdverklaringen. 
Gratie was alleen mogelijk bij een straf door de rechterlijke macht opgelegd; 
tribunalen behoorden niet daartoe. Inzake andere straffen, zoals internering 
en ontzegging van het kiesrecht, meende de minister dat geen speciale 
maatregelen nodig waren: internering kon altijd worden beëindigd door de 
minister, terwijl de regeling ontzetting rechten voorzag in herstel in rechten 
voor de politieke delinquenten na vijf jaar.86 Slechts in sprekende gevallen, 
waarbij kort na de oorlog zwaarder was gevonnist dan later, wenste de mi
nister naar correctie op de strafmaat te streven (zogeheten eerste gratiegolf). 
De Vaste Commissie heeft als derde succes weten te bereiken dat - ook met 
het oog op de vereenvoudigde afdoening - de raadsman gedurende de pre
ventieve hechtenis vrij verkeer kon onderhouden met de gedetineerde, 
hetgeen voordien was beperkt tot een eenmalig bezoek, alsook dat het be
roepsgeheim van de advocaten werd hersteld.

Algemeen heeft de Vaste Commissie ingestemd met dit wetsontwerp, zo 
bleek uit het Voorlopig Verslag. Hoewel een deel van de commissie liever 
had gezien dat de Bijzondere Rechtspleging op de kortst mogelijke termijn 
was beëindigd en de rechtsgang weer volgens vertrouwde procedures kon 
verlopen, was zij toch tot de conclusie gekomen dat een radicaal breken met 
het systeem van de Bijzondere Rechtspleging onmogelijk was en men zich 
derhalve moest beperken tot het wegwerken van de ernstigste fouten. Cen
traal stond voor de commissie de vraag of de vereenvoudigde afdoening 
van zaken veel zou uithalen, indien frequent bezwaar werd aangetekend te
gen de eenvoudige beschikking door de verdachte of het openbaar ministe
rie. Kon men niet beter een enkelvoudige kamer (een persoon) inrichten bij 
een Bijzonder Hof naar het voorbeeld van de politierechter? Van 
Maarseveen vond dit voorstel geen verbetering: de strafoplegging zou die
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van de gewone politierechter verre overtreffen, terwijl cassatie in het voor
stel van de commissie zou plaats vinden op de - overbelaste - BRvC, waar 
het wetsvoorstel cassatie op de eenvoudige beschikking voorzag op het vol
ledige Bijzonder Hof.87

Op 20 maart 1947 kwam het wetsontwerp in de Tweede Kamer aan de 
orde. Donker opende de rij van sprekers. Hij toonde zich zeer tevreden over 
de resultaten van het overleg tussen Kamer en regering in de voorberei
dende fase. De verklaring van de minister tegenover de Vaste Commissie 
dat de Bijzondere Rechtspleging begin 1948 zou worden beëindigd had vol
gens Donker de commissie in meerderheid verzoend met het voortbestaan 
van deze, in afwijking van de Grondwet opgezette, rechtspleging. Donker 
kwam met twee concrete voorstellen tot verandering in de gang van zaken 
van de Bijzondere Rechtspleging. Hij wenste op basis van het begrip "vei
ligheid van de staat" executies van doodvonnissen te beperken, hetgeen, zo
als hiervoor in de subparagraaf over het gratiebeleid is beschreven, mislukt 
is. Vervolgens wilde Donker, namens veel leden van de Vaste Commissie, 
cassatie mogelijk maken, wanneer een gevangenisstraf boven een bepaald 
aantal jaren was opgelegd. Donker vond toch al dat het een merkwaardige 
figuur was geweest in de voorgaande jaren, dat het Bijzonder Hof zelf moest 
oordelen over de mogelijkheid van cassatie, dus over de eigen feilbaarheid. 
De verbetering op dit punt, welke de minister op aandrang van de Kamer bij 
Nota van Wijziging had aangebracht, was volgens Donker toch nog onvol
doende.88 De meeste woordvoerders over dit wetsontwerp in de Kamer vie
len Donker hierin bij. Terpstra wees op de uitkomsten van vonnissen van 
de Hoven en de BRvC in dezelfde zaken, waaruit bleek dat de BRvC nogal 
sterke correcties had aangebracht. Vandaar dat Terpstra cassatie ook voor 
langdurige vrijheidsstraffen steunde. Ook Sassen en Stokvis wensten ver
ruiming van de cassatiemogelijkheid. De freule vond dat cassatie eigenlijk 
altijd mogelijk moest zijn, maar had begrip voor de praktische bezwaren 
van een dergelijke verandering. Zij wilde derhalve cassatie mogelijk maken 
bij straffen van meer dan zes jaar.89 Van Maarseveen voelde eerst weinig 
voor deze verruiming van de cassatie. De versnelling van de berechting 
werd er door ondermijnd en er werd daardoor rechtsongelijkheid ten op
zichte van vroeger veroordeelden geschapen. Op 26 maart 1947 diende 
Donker niettemin een amendement in om cassatie ook toe te staan bij ver
oordeling tot gevangenisstraf van meer dan zes jaren. De Vaste Commissie 
was volgens Donker van oordeel dat de rechtswaarborg zwaarder moest we
gen dan de eventuele vertraging in de rechtspraak. De minister had er uit
eindelijk geen principieel bezwaar tegen, maar voorzag dat de BRvC meer 
werk zou krijgen hetgeen Donker betwijfelde. De minister was naar eigen 
zeggen ook een praktisch man en meende dat de gehele Kamer het amende
ment wel zou steunen als de Vaste Commissie in haar geheel dit amende
ment zou aanbevelen. "Om de Kamer een stemming te besparen, zal ik, de 
verantwoordelijkheid hiervoor voor een groot deel op de Kamer leggende, 
dit amendement overnemen", aldus Van Maarseveen.90
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Een tweede punt, waarop de Kamer het wetsontwerp zocht te wijzigen 
betrof de tewerkstelling van voormalige politieke delinquenten in over
heidsdienst. Terpstra, die verder met het wetsontwerp instemde - vooral 
ook met de inschakeling van de door de ARP altijd bekritiseerde tribunalen 
bij de afdoening van zwaardere zaken -, was niet tevreden over de moge
lijkheid in het wetsontwerp om oud-delinquenten op arbeidscontract in 
overheidsdienst te nemen. De regering moest volgens hem uiterst voor
zichtig zijn, al had hij lof voor de reclasseringsgedachte die er aan ten 
grondslag lag. Stokvis vond het wetsontwerp een goed stuk werk, maar had 
ernstige bezwaren tegen de indienstneming van oud-delinquenten in over
heidsdienst, ook al had de regering alleen maar - aldus de Memorie van 
Antwoord - "lagere functies" op het oog. "Talloze ambtenaren, die minder 
op hun politieke kerfstok hadden dan de personen, waarvan hier sprake is, 
zijn na de bevrijding weggezuiverd. Deze minder schuldigen, die werden 
uitgerangeerd, worden nu vervangen door de meer schuldigen, jegens wie 
de regering barmhartig wil zijn."91 Stokvis refereerde aan de verontwaardi
ging van de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers en de Rijksverzekerings
bank tegen dit voorstel. De antwoorden van regeringszijde op eerder door 
het CPN-Kamerlid Koenen schriftelijk ingediende vragen over dit thema, 
waren volgens Stokvis tekenen aan de wand. Het was duidelijk geworden 
dat de overheid, vooral vanwege het tekort aan werkkrachten, voorlopig of 
definitief-voorwaardelijk buiten vervolging gestelde delinquenten op ar
beidscontract in overheidsdienst wilde nemen.92

Dit door de CPN-Kamerfractie aangescherpte punt werd door jkvr. Wtte
waall (CHU) en de minister bestreden. De freule wees er op dat particuliere 
werkgevers de neiging hadden de vrijgelaten delinquenten naar de over
heid te verwijzen. Als de overheid ze niet in dienst nam, moesten deze oud- 
delinquenten ondersteund worden. Het leek haar daarom juister deze men
sen door geregeld werk weer in het normale leven te doen terugkeren. Men 
kon de delinquenten niet blijvend als een uitgeworpen kaste beschouwen.93 
Stokvis, die gesproken had over infiltrering van de overheidsdienst met 
fascistische elementen, zag volgens jkvr. Wttewaall spoken. De minister 
vond het standpunt van Stokvis, dat er op neer kwam dat oud-delinquenten 
alleen bij particulieren werk konden vinden, onhoudbaar. Zowel het tekort 
aan arbeidskrachten als de noodzakelijke reclassering vereiste van de over
heid een clemente houding. Wél was het zo dat oud-illegalen voorrang 
hadden bij plaatsing in overheidsdienst. Stokvis bleef er bij dat het bekleden 
van een ambt bijzondere betekenis heeft, reden waarom ambtsuitoefening 
aan iemand kan worden ontzegd door de rechter. De Vaste Commissie voor 
Privaat- en Strafrecht voelde er in meerderheid voor de mogelijkheid om 
oud-delinquenten in overheidsdienst te nemen te beperken. Bij amende
ment stelde de commissie voor alleen "werkzaamheden in ondergeschikte 
en niet verantwoordelijke functies" door oud-delinquenten te laten uitvoe
ren. Daarmede werd de toelichting van de minister in de Memorie van 
Antwoord in de wet vastgelegd. De minister kon het amendement dan ook 
moeilijk bestrijden. Nadat was vastgesteld dat het hier om een richtlijn voor
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de overheid ging bij de indienstneming van oud-delinquenten, nam de mi
nister het voorstel over.94

In het debat is de minister inzake het handhaven van de Bijzondere 
Rechtspleging in een aangepast jasje meer bekritiseerd door zijn partijgeno
ten Sassen en Kortenhorst dan door de PvdA of de oppositie. Sassen betwij
felde of de vereenvoudigde afdoening van zaken door de Bijzondere Hoven 
veel zou uithalen. De doorverwijzing van een bepaalde categorie zaken naar 
de tribunalen was volgens hem nog het beste voorstel uit het wetsontwerp. 
Sassen was - evenals Kortenhorst - er tevreden mee dat de vonnissen aan
zienlijk milder waren dan vlak na de bevrijding, maar hij vroeg zich wel af 
of deze onevenredigheid in strafoplegging voor dezelfde feiten niet moest 
worden weggewerkt. Juist inzake verbeurdverklaringen vroegen deze twee 
KVP-Kamerleden om vergaande kwijtschelding van de straf. Inzake de ver
beurdverklaringen had de minister in het vooroverleg al laten weten dat hij 
op dit terrein de onevenredigheden niet wilde redresseren. Het departement 
zou overstroomd worden met werk, indien men de gratie op de verbeurd
verklaringen in een of andere vorm mogelijk zou maken. Van Maarseveen 
vond verder dat een straf ten aanzien van de persoon van andere aard was 
als die ten aanzien van iemands vermogen, reden waarom men meestal een 
geldboete prefereert boven een gevangenisstraf. Ten aanzien van strafopleg
gingen tegen de persoon - gevangenisstraf en internering - wilde de minister 
wél tot het bestrijden van de ergste onevenredigheden overgaan. Overleg 
met de presidenten van de Bijzondere Hoven was geopend om tot nivelle
ring van de straffen over het gehele land te komen. Sassen heeft zich in 
tweede termijn met deze zienswijze van de minister akkoord verklaard.95 
Opzien baarde Kortenhorst met zijn pleidooi om de lichte gevallen van de 
zware gevallen van economische collaboratie te scheiden en het bedrijfsle
ven niet langer met de berechting van economische samenwerking met de 
vijand lastig te vallen. Met name Scheps heeft zich aan dit pleidooi geërgerd. 
De minister gaf er toen al blijk van met de gedachtengang van Kortenhorst 
in te stemmen: economische samenwerking met de vijand kon nooit in 
volle omvang berecht worden. Hiermede kondigde de minister de massale 
seponering van de lichte gevallen van economische collaboratie aan, waar
op in dit hoofdstuk nog nader zal worden ingegaan.96

Jkvr. Wttewaall had alle lof voor de minister en was optimistisch over de 
spoedige oplossing van het vraagstuk van de politieke delinquenten. Wel 
verklaarde zij dat het voor hen, die de eed op de Grondwet hadden afgelegd, 
vrij zwaar was geweest om te werken in een reeks met de Grondwet strijdige 
voorschriften inzake de berechting van de politieke delinquenten. "En men 
vraagt zich wel eens af hoe de Londense besluitenwetgeving zo gemakkelijk 
tot stand is gekomen met loffelijke protesten van enkelingen", aldus jkvr. 
Wttewaall, die hiermee nog een extra argument gaf voor het houden van 
een parlementaire enquête over de periode 1940-1945 (zie hfdst. XVI in dit 
boek).97 De oud-minister van Binnenlandse Zaken uit de Londense periode 
(31 mei 1944-27 januari 1945) Burger (PvdA) heeft in deze opmerking van 
jkvr. W ttewaall reden gezien om vervolgens zijn beschouwing over het
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wetsontwerp namens zijn fractie voornamelijk te wijden aan een verdedi
ging van de Bijzondere Rechtspleging. De opzet van de ontwerper van dit 
systeem, Van Angeren, was volgens Burger geweest om de Bijzondere Ho
ven de delicten te laten behandelen, die voor de oorlog wel misdrijven wa
ren geweest, maar in de bezettingstijd een verzwaard karakter hadden ge
kregen, en de Tribunalen hen te laten bestraffen, wier houding pas door de 
bezetting een misdadig cachet had gekregen. De zaak was volgens Burger 
spaak gelopen op het onbegrip van het Militair Gezag en het formalistisch 
gedrag van de juristen. Juist de juristen hadden veel wantrouwen gekoes
terd jegens het lekenelement in de rechtspraak door de tribunalen. Het erg
ste was het formalisme tot uiting gekomen in de almacht van de vijf procu
reurs-fiscaal, die zomin mogelijk zaken hadden doorgestuurd naar de tribu
nalen. Het aanhangige wetsontwerp bracht volgens Burger de zaak eindelijk 
weer terug naar de opzet van de Bijzondere Rechtspleging. Toch vond 
Burger dat de minister nog te weinig decentraliseerde en eigenlijk alle dos
siers van politieke delinquenten over de tribunalen moest distribueren.98 De 
minister stak in reactie op dit betoog zijn lof voor het werk van de tribuna
len niet onder stoelen of banken. Dat meer zaken konden worden doorver
wezen naar de tribunalen leek ook de minister mogelijk. Aan de andere 
kant wenste hij niet dat de tribunalen zouden oordelen over de detentie van 
hen, die voor de hoven terecht moesten staan.99

Het slot van de behandeling van dit wetsontwerp verliep in grote harmo
nie. De minister nam alle amendementen over, zoals die over de uitbrei
ding van de cassatie bij straffen van meer dan zes jaar, de beperkende for
mule over de indienstneming van oud-delinquenten door de overheid en 
tenslotte het amendement, waarbij het recht voor de nieuwe in bewaring 
ges telden om hun verzoekschriften tot invrijheidstelling bij voorrang bo
ven de andere gedetineerden (24.000) behandeld te krijgen werd vastgelegd. 
Het wetsontwerp werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangeno
m en.100

De Eerste Kamer ging op 26 juni 1947 eveneens akkoord met dit wetsont
werp, zij het na een pittig debat over de verhouding tussen het staatsnood- 
recht en de Bijzondere Rechtspleging. Het was Pollema (CHU) die namens 
een aantal senatoren bezwaar aantekende tegen het feit dat de minister uit 
praktische overwegingen nog langer aan afwijking van de Grondwet - na
melijk de Bijzondere Rechtspleging - vasthield. Pollema vond dat de wetge
ver de taak had te toetsen of handhaving van het staatsnoodrecht in deze 
vorm nog wel geoorloofd was. Volgens de Hoge Raad (30 oktober 1946) wa
ren de Londense wetsbesluiten niet onschendbaar en was de geldigheid van 
die besluiten aan de volgende restricties gebonden: de urgentie van de be
sluiten moest zodanig zijn, dat het herstel van de samenwerking tussen 
Kroon en Staten-Generaal niet kon worden afgewacht; de verbindendheid 
van de besluiten was uitgesloten in die gebieden van het recht, waar op 
generlei wijze enige noodzaak tot het maken van noodmaatregelen zelfs 
maar kon hebben bestaan. Pollema meende dat de Bijzondere Rechtspleging 
volgens deze restricties de grenzen van het noodrecht had overschreden,
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waarbij dit Kamerlid nog enige schendingen van de Grondwet noemde, 
zoals de terzijdestelling van de bepaling dat niemand tegen zijn wil kan 
worden afgetrokken van de wettelijke rechter en de bepaling dat de Hoge 
Raad het toezicht heeft op de afdoening van rechtsgedingen. Onder protest 
tegen de schending van de Grondwet wilde Pollema het wetsontwerp echter 
toch aanvaarden.

Van Maarseveen ging er in zijn antwoord van uit dat in de bezettingstijd 
de volledige wetgevende macht was vervallen aan de Kroon, waardoor 
wetsbesluiten gelijk waren te stellen met gewone wetten. Ook al was inmid
dels de samenwerking tussen regering en parlement weer tot stand geko
men, dan nog kon de rechterlijke macht niet aan de wetgevende macht 
voorschrijven in welk tempo de wetgevende macht haar taak had te ver
vullen. Dat kon te meer niet, daar de Tweede Kamer op 11 januari 1946 had 
uitgesproken geen behoefte te hebben aan legalisering achteraf van de Lon
dense wetsbesluiten. Volgens de minister was er derhalve geen grond voor 
de stellingen van Pollema. Deze zag er van af om deze materie verder uit te 
diepen. Zonder hoofdelijke stemming werd het ontwerp van wet aan
vaard.101

De N R C  sprak over dit wetsontwerp in termen van lapwerk, een mengel
moes van normale rechtspraak en Bijzondere Rechtspleging.102 Toch heeft 
dit lapwerk enige verbetering betekend. Na afkondiging van de wet Nadere 
Voorzieningen Bijzondere Rechtspleging is van de mogelijkheid tot beroep 
tegen voorlopige detentie flink gebruik gemaakt, al kon slechts op een zeer 
klein aantal (ca. 5%) van deze aanvragen van middelzware en zware geval
len gunstig worden beschikt. In de eerste vijf maanden na de afkondiging 
werden door de Bijzondere Hoven 51 verzoeken afgewezen en 51 ingewil
ligd, terwijl door de tribunalen 957 verzoeken werden afgewezen en 81 in
gewilligd. De vereenvoudigde afdoening heeft niet de vlucht genomen, die 
men er van verwacht had. Door de raadsheren die hiermede werden belast 
waren tot eind november 1947 274 beslissingen genomen. Doordat de aan
dacht van het parlement eind 1947 volledig uitging naar de overgang van de 
Bijzondere Rechtspleging naar de gewone rechterlijke macht, heeft het par
lement voor de afloop van de wet Nadere Voorzieningen geen aandacht 
meer gehad. De politieke delinquenten hebben bij de toepassing van deze 
wet het meest baat gehad bij de verruiming van de cassatiemogelijkheid en 
het herstel van de rechten van de raadsman.103

e. De eerste gratiegolf
Van Maarseveen heeft, zoals al eerder is vermeld, zich op verzoek van de 

Tweede Kamer bereid getoond iets te doen aan het probleem dat kort na de 
oorlog veel zwaardere straffen waren uitgesproken voor bepaalde strafbare 
feiten uit het buitengewoon strafrecht dan in de jaren 1946-1947. De minister 
van Justitie heeft aanvankelijk gedacht slechts in enkele sprekende gevallen 
te bevorderen dat hetzij door toepassing van gratie hetzij door al dan niet 
voorwaardelijk ontslag uit internering een grotere gelijkheid in de rechts- 
toepassing zou ontstaan. De socialist Donker vroeg in de Tweede Kamer op
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21 november 1946 om een herziening van alle vonnissen, omdat dan pas 
die grotere gelijkheid in rechts toepassing kon worden bereikt. De minister 
wilde zich echter slechts tot herziening van strafmaat in bepaalde gevallen 
beperken. Wél zag hij in de algemene wens tot verzachting van de strafmaat 
eens te meer reden de Bijzondere Rechtspleging zo snel mogelijk te liqui
deren om verdere discrepantie in de strafmaat tegen te gaan.104

Op 14 juli 1947 heeft de minister van Justitie bij het Staatshoofd een 
voorstel ingediend, waarbij alle vóór 1 juli 1947 door de rechterlijke colleges 
gewezen vonnissen door diezelfde colleges zouden worden herzien met het 
oog op een gelijkmatiger straftoemeting in dezelfde soort strafzaken. Ver
moedelijk is op verzoek van het Staatshoofd bepaald dat het zou gaan om 
alle vóór 1 oktober 1946 gewezen vonnissen, waardoor de wat mildere oor
delen van 1947 niet als maatstaf konden worden genomen. Ook zouden 
hierdoor minder vonnissen voor herziening in aanmerking komen. Van 
Maarseveen schijnt zich bij deze terugdraaiing van zijn voorstel te hebben 
neergelegd, omdat hij inzake de gratie op doodvonnissen kort tevoren op 
het Staatshoofd een overwinning had geboekt ten gunste van zijn gratie
beleid.105 Eind 1947 kon Van Maarseveen in de Memorie van Antwoord op 
de begroting voor Justitie voor 1948 berichten dat krachtens machtiging van 
H.M. de Koningin de minister de BRvC en de Bijzondere Gerechtshoven 
had verzocht "na te gaan, in welke gevallen, die in de eerste tijd waren be
recht, een zwaardere straf was opgelegd, dan zij zouden uitspreken, indien 
deze zaken thans aan hun oordeel zouden worden onderworpen". Alle 
vonnissen van vóór 1 oktober 1946 kwamen automatisch voor deze herzie
ning in aanmerking. De minister volgde de adviezen van de rechterlijke 
colleges tot correctie van de straftoemeting zonder meer op. Enkele Tweede 
Kamerleden zoals Derks (KVP) en Donker (PvdA) toonden zich op 4 decem
ber 1947 in de debatten over het Justitiebeleid met deze herziening van de 
gewezen vonnissen tevreden. Wél heeft Donker gevraagd of niet alsnog als 
einddatum 1 juli of 1 augustus 1947 kon worden ingevoerd, maar Van 
Maarseveen heeft dit afgewezen. Die data zouden te dichtbij liggen om cor
rectie te rechtvaardigen.106

Naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Scheps (PvdA) van 20 
april 1948 over het resultaat van deze herziening van vonnissen, bleek dat 
het aantal onherroepelijke sententies tot vrijheidsstraf vóór 1 oktober 1946, 
totaal 2443 tellend, er 313 ambtshalve adviezen tot gratie waren gegeven, 
waarvan in 274 gevallen een beslissing was genomen. In al deze gevallen 
was gratie, soms in aanzienlijke mate, verleend. In de overige gevallen ging 
het om reeds in vrijheid ges telden op voorwaarden, om personen die zelf 
een gratieverzoek hadden ingediend en om 10 zaken die nog in behandeling 
w aren.107 Uit dit getal kan worden geconcludeerd dat slechts een beperkt 
aantal vonnissen op grond van latere oordelen herziening behoefde. Men 
zou dit de eerste echte gratiegolf kunnen noemen, waarbij de minister zelf 
niet is opgetreden als corrigerende instantie voor de rechters. Een duidelijk 
onderscheid derhalve met de procedure rond de gratieverlening op de 
doodstraf.108
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Nog voor zijn aftreden heeft Van Maarseveen de tweede gratiegolf laten 
voorbereiden, namelijk die ter gelegenheid van het ambtsjubileum van de 
vorstin.109 Een derde gratiegolf van 22 maart 1949 betrof kwijtschelding van 
het nog niet geëxecuteerde deel van de straffen voor de jeugdige wapendra
gers, een zaak die al in juni 1947 was bepleit door de voorzitter van de Ne
derlandse Juristenvereniging en president van het Bijzonder Gerechtshof in 
Den Bosch, mr. Th.R.J. Wijers, tevens Eerste Kamerlid voor de KVP. Wijers 
smaakte het genoegen als opvolger van Van Maarseveen deze gratieverle
ning te kunnen doorvoeren. De vierde gratiegolf van augustus 1949 was - 
precies als de eerste - bedoeld om tot gelijktrekking van de straftoemeting in 
gelijke zaken te komen. Tevens werd bij deze gelegenheid gratie mogelijk 
gemaakt, wanneer ontwrichting van het gezinsleven van de delinquent zou 
dreigen. Deze gratie aan bepaalde categorieën breidde het aantal voor gratie 
in aanmerking komende delinquenten aanzienlijk uit. Deze vierde en be
langrijke gratiegolf hing niet alleen samen met de groter wordende afstand 
ten opzichte van de bezettingstijd, maar mogelijk ook met de sterke aan
drang in katholieke kring om tot vergiffenis voor de veroordeelden te ko
men naar aanleiding van een oproep van Paus Pius XII in 1949. Kort daarna 
volgden nog de vijfde en zesde gratiegolf, welke gratie mogelijk maakten 
voor politieke delinquenten met een gevangenisstraf van tien jaar of min
der en vervolgens voor diegenen met een straf van levenslang en meer dan 
vijftien jaar. Na de periode van de ministers Wijers (KVP)(1948-1951) en 
Mulderije (CHU)(1951-1952) was het beleid van de socialistische minister 
Donker na 1952 er op gericht ten aanzien van de overgebleven levenslang 
veroordeelden geen verschil te maken met gewone criminelen.110De vrijla
ting van het restant levenslang veroordeelden onder de politieke delin
quenten, onder wie enkele van de zwaarste oorlogsmisdadigers die gratie 
van de doodstraf hadden gekregen, heeft echter veel voeten in de aarde ge
had: een aantal van hen heeft tot in 1989 in de gevangenis (Breda) vertoefd.

f . H et parlement en de stand van zaken van de Bijzondere R echtspleging  
aan de vooravond van de opheffing van deze rechtspleging

Bij de indiening van de begroting voor zijn departement voor 1948 kon 
Van Maarseveen terugblikken op goede resultaten bij de liquidatie van het 
vraagstuk van de Bijzondere Rechtspleging. Het aantal in kampen onder
gebrachte personen en het aantal van in tehuizen en gezinnen onderge
brachte jeugdige politieke delinquenten waren flink gedaald. De toestand in 
de kampen was aanzienlijk vooruitgegaan. De berechting was verbeterd en 
versneld. Begrijpelijk dat Tweede en Eerste Kamer eind 1947 ingenomen 
waren met het beleid van de minister. De kampbevolking, die op 1 januari
1947 nog op 35.294 stond, was op 1 november 1947 gedaald tot 15.782 man
nen en 725 vrouwen, totaal 16.507. Van Maarseveen schatte dat medio 1948 
dit aantal 10.000 zou zijn. De sterkte van het personeel van de kampen be
droeg 5240, waarvan 3083 met bewaking waren belast. De Vaste Kamercom
missie voor Privaat- en Strafrecht, die in de periode mei-september 1947 alle 
kampen voor politieke delinquenten (31) had bezocht, had in haar rapport
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geconstateerd dat door de vermindering van het aantal gedetineerden de si
tuatie in de kampen voor de achtergebleven personen aanzienlijk was ver
beterd. Alles was beter geregeld, de voeding was beter en de medische, gees
telijke en sociale verzorging kon de situatie aan. De Kamercommissie con
stateerde wel in haar rapport dat door het grote onderlinge contact tussen de 
gedetineerden in de kampen ongelijkheid in bestraffing en in de beoorde
ling voor invrijheidstelling van uiterlijk gelijke zaken tot veel onrust aan
leiding gaf. Ook de lange tijd tussen arrestatie en veroordeling werd als sto
rend ervaren, al had deze vertraging soms het voordeel van de mildere be
oordeling op een later tijdstip.

De Kamercommissie was vooral tevreden over het succes van de tewerk
stelling van de gedetineerden, aangezien deze een middel scheen tot herop
voeding. Eind 1947 waren er van de 16.507 11.599 tewerk gesteld, waarvan 
8839 lonende arbeid voor derden verrichtten. De niet tewerk gestelden wa
ren veelal ouden van dagen, invaliden, zieken en personen die voor moes
ten komen. De mijnen in Limburg waren de grootste werkgever (2800 per
sonen). De delinquenten die hier werkten voelden zich zo onmisbaar voor 
de Nederlandse economie, dat zij zelfs in staking waren gegaan voor hoger 
loon.111 Enkele honderden delinquenten ontgonnen de N.O.-Polder en 119, 
voornamelijk jeugdige delinquenten, waren naar Nieuw-Guinea gebracht 
om aldaar militaire magazijnen op te ruimen.112 De Vaste Kamercommissie 
voor Privaat- en Strafrecht maakte geen melding van inzet van jeugdige de
linquenten in de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië (vgl. O or
log en M arine, par. III. d en de onder aantekening 23 aldaar genoemde bron). 
In de huishouding waren 2217 politieke delinquenten werkzaam en 503 in 
de medische sector. Het gezamenlijk leven en arbeiden van de gestraften in 
de kampen had de Kamercommissie als zeer positief ervaren, al was ook ge
constateerd dat het grote onderlinge contact tussen de gedetineerden zijn 
schaduwzijden had en tot wrok kon leiden (zie hierboven). De Kamercom
missie hoopte dat de individuele opsluiting in de oude gevangenissen voor 
gewone criminelen - die alleen in Veenhuizen niet bestond - kon worden 
vervangen door meer op gemeenschapswerk en opvoeding gerichte kam
pen. Bij de herziening van de Beginselenwet Gevangeniswezen van 1951, 
die elders in dit hoofdstuk ter sprake zal worden gebracht, heeft de ervaring 
met de kampen van de Bijzondere Rechtspleging geleid tot ruimere toepas
sing van het beginsel van de niet-cellulaire opsluiting overdag. Een eerste 
noodzakelijk uitvloeisel van de uit te zetten nieuwe koers ten aanzien van 
het strafstelsel in Nederland, waarbij aan strafexecutie in gehele of gedeelte
lijke gemeenschap van geselecteerde groepen een ruime plaats was toege
dacht conform de daartoe strekkende mededelingen van de kant van de re
gering bij de behandeling van de begroting van Justitie voor 1947 en in aan
sluiting op het rapport over gevangeniswezen en reclassering van de com- 
missie-Fick (zie par. III. d in dit hoofdstuk), was de toepassing van de sociale 
verzekeringen voor de gedetineerden bij wet. In vervolg op de verordenin
gen die het Militair Gezag met betrekking tot de toepassing van de Ongeval- 
lenwet-1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet-1922 en de Invaliditeits
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wet voor (politieke) gedetineerden had uitgevaardigd (resp. nr. 4 en 100, Pu
blicatieblad MG nr. 1 en 29) en bij het einde van de bijzondere staat van be
leg (4 maart 1946) waren komen te vervallen, zag de regering zich door de 
massale tewerkstelling van politieke gedetineerden, ook van hen die tot ge
vangenisstraf waren veroordeeld, verplicht met een wettelijke regeling op 
dit terrein (ook inzake de Ziektewet) te komen. Het daartoe strekkende 
wetsontwerp, dat op 29 november 1947 werd ingediend, kwam na behande
ling in de Kamers op 10 respectievelijk 31 maart 1948, in het Staatsblad op 2 
april 1948 (1.125). De wet had terugwerkende kracht tot 3 maart 1946.113

In 1947 kon ook de opvang en verzorging van de kinderen van de poli
tieke delinquenten door de staat goeddeels worden beëindigd. Door de mas
sale arrestatie na de bevrijding van politiek verdachte mannen en vrouwen 
had het Militair Gezag 20.000 kinderen moeten opvangen, waarvan er 8.000 
in tehuizen en kampen waren ondergebracht en 12.000 in gezinnen. De ver
zorging van deze groep kinderen viel na de periode van zorg door sectie XIV 
van het Militair Gezag onder het per 1 november 1945 in het leven geroepen 
Bureau Bijzondere Jeugdzorg van het ministerie van Justitie. Het was dan 
ook de m inister van Justitie  in het kabinet-Scherm erhorn-D rees, 
Kolfschoten, die eind december 1945 met de eerste en felle klachten uit de 
Tweede Kamer over de opvang en behandeling van deze kinderen werd ge
confronteerd. Kinderen van politieke delinquenten zouden hongerend in 
sommige tehuizen verblijven, met ongedierte en zweren overdekt. De Ka
merleden Wttewaall van Stoetwegen (CHU), Terpstra (ARP) en Zandt (SGP) 
drongen aan op overdracht van deze kinderen aan de particuliere kinderbe
scherming, op zo snel mogelijke hereniging van de kinderen met de ouders 
en op een grondige controle van de kindertehuizen. De minister van Justitie 
weet de moeilijkheden rondom de opvang van de kinderen van de geïnter
neerde politieke delinquenten aan de ongunstige omstandigheden onmid
dellijk na de bevrijding, toen er in het land aan alles gebrek was. Inmiddels 
was er al het nodige gedaan om de situatie voor de bedoelde kinderen te 
verbeteren. De internering van moeders was en zou kunnen worden omge
zet in huisarrest om aldus gezinshereniging mogelijk te maken. De over
dracht van de kinderen van de staatszorg naar de bestaande kinderbescher- 
mingsinstituten zou worden bevorderd en het toezicht op de medisch-hy- 
giënische verzorging in alle tehuizen was in samenwerking met de Rijksge
neeskundige Dienst opgezet. De door de Kamerleden gewraakte gevallen 
van verwaarlozing waren volgens de minister half zo erg als in de pers - 
onder meer Trouw  - geschetst. Hij sprak nog een woord van dank uit jegens 
de personen die zich voor de op vang van deze kinderen hadden ingezet.114

Het was vooral aan de vrijlating van de lichte gevallen onder de politieke 
delinquenten, waaronder vaak vrouwen die alleen maar lid van de NSB 
waren geweest, te danken dat de staatskinderzorg snel kon inkrimpen. In 
geval van kinderen van langdurig gestraften werd de voogdijraad of de kin
derrechter ingeschakeld. Ook op dit terrein werden de normale verhoudin
gen hersteld. Het aantal kinderen van geïnterneerde politieke delinquenten 
in gezinsverpleging was van 5317 (oktober 1946) gezakt naar 803, waarvan
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339 onder particuliere verenigingen van kinderbescherming vielen (oktober 
1947). Op 1 juli 1948 zouden er nog 160 in gezinnen verblijven en op 1 janu
ari 1949 nog 37. Van de 2560 kinderen in de 53 (eind 1945: 102) tehuizen 
(oktober 1946) waren er in oktober 1947 nog 586 in 31 tehuizen over. Op 1 ja
nuari 1949 was er geen enkel tehuiskind meer. De periode-Beel heeft der
halve voor het merendeel van de aan de staatszorg toevertrouwde minder
jarige kinderen van geïnterneerde politieke delinquenten het einde van een 
traumatische periode, waarin gezinnen uiteen werden gehaald en slechts 
spaarzame contacten tussen de door de staat beheerde kinderen en de geïn
terneerde ouders mogelijk waren, betekend. Dat een nieuw begin voor deze 
getekende gezinnen, die vaak huis en goed hadden verloren, buitengewoon 
moeilijk was spreekt voor zichzelf.115

Het Bureau Bijzondere Jeugdzorg had verder te maken met de zorg voor 
enige duizenden jeugdige politieke delinquenten, die eveneens in tehuizen 
of gezinnen werden ondergebracht. Mede op verzoek van verschillende le
den van de Tweede en Eerste Kamer had de minister van Justitie zich beij
verd de groep van in civiele of militaire dienst van Duitsland getreden per
sonen, waaronder de zogeheten jeugdige wapendragers (SS-ers) het grootste 
getal vormden, van verder verval door het kampleven en de mogelijke ne
gatieve beïnvloeding door de ouderen in de kampen te behoeden. Door 
apart in 1946 al ingestelde officieren-fiscaal voor jeugdzaken werden jeugdi
ge delinquenten - naar de in januari 1947 door Van Maarseveen uitgevaar
digde norm zij wier geboortedatum viel na 31 december 1922 -, indien hun 
oorlogsverleden daartoe aanleiding gaf, zo snel mogelijk door voorwaarde
lijke buitenvervolgingstelling uit de kampen gehaald en ter voldoening aan 
bepaalde voorwaarden aan het Bureau Bijzondere Jeugdzorg (plaatsing voor 
enige tijd in een der tehuizen) overgedragen en vervolgens voor begelei
ding in het (pleeg-)gezin onderworpen aan de bemoeienis van de Stichting 
Toezicht Politieke Delinquenten. Justitie wilde deze jeugdigen weer terug
voeren in de maatschappij en hen wennen aan geregelde arbeid, waarvoor 
de tehuizen en pleeggezinnen een eerste opstap waren. In december 1947 za
ten niettemin toch nog 1200 jeugdige politieke delinquenten, die in aan
merking konden komen voor de hiervoor genoemde weg, in kampen. Bij 
de begrotingsbehandeling van Justitie heeft Donker (PvdA) in het Kamer
debat dit aantal aangekaart. Justitie liet voorlopig het Bureau Bijzondere 
Jeugdzorg bestaan, teneinde de heropvoeding van deze groep delinquenten 
te redden. Pas in 1949 kwam aan dit Bureau een einde.116

Uitdunning van de overige bevolking van de kampen voor de politieke 
delinquenten in de periode 1946-1947 was - afgezien van ongeveer 600 ont
snappingen in 1947 en de overbrenging van 400 personen in datzelfde jaar 
naar gewone gevangenissen - vooral het gevolg van de selectie van de lichte 
gevallen onder de gedetineerden en de toepassing van de voorwaardelijke 
buitenvervolgings telling en het voorwaardelijk vervroegd ontslag uit in
ternering. Het gevolg van deze maatregelen was dat er in de periode 1946-
1947 44.000 personen onder de hoede van de Stichting Toezicht Politieke 
Delinquenten waren gebracht. Het toezicht op deze aldus vrijgelaten delin
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quenten werd uitgeoefend door een leger van 17.000 toezichthouders van 
deze Stichting. Hoewel het onder toezicht plaatsen inhoud gaf aan de vrijla
ting op voorwaarden, was Van Maarseveen er eind 1947 blijkens zijn toe
lichting op zijn begroting van overtuigd dat aan dit toezicht - dat overheids
geld kostte - grenzen moesten worden gesteld. Het eind van de proeftijd be
hoefde niet met het einde van het toezicht samen te vallen: hij wilde het 
einde van het toezicht vervroegen. Toezicht door de politie kon altijd voor
komen dat zich groepsvorming in nationaal-socialistische geest zou voor
doen. Met de bezuiniging op de Stichting Toezicht ging het parlement ak
koord. Met ingang van 1 januari 1950 is de Stichting Toezicht opgeheven en 
werd de reclassering van de politieke delinquenten door het departement 
van Justitie overgenomen.117

De massale vrijlating van politieke delinquenten, de hereniging van de 
gezinnen van de delinquenten en hun integratie in het maatschappelijk le
ven in Nederland is achteraf beschouwd wonderwel succesvol verlopen. 
Hoewel ongetwijfeld ook de zakelijke aspecten van de liquidatie van de Bij
zondere Rechtspleging - de algemene wens tot bezuiniging op de staatsuit
gaven, gebrek aan arbeidskrachten, voorkoming van paupers en gebroken 
gezinnen - een rol hebben gespeeld bij de vrij rustige houding van de bevol
king tegenover de terugplaatsing van de politieke delinquenten in haar 
midden, moet ook aan de in 1947 herhaaldelijk uitgeoefende aandrang in de 
pers en op de preekstoel om vergevingsgezind te zijn tegenover de politieke 
delinquenten gewicht worden toegekend. Enkele voorbeelden mogen hier 
worden genoemd.

In De Volkskrant verschenen in het voorjaar 1947 enkele artikelen over 
de omstandigheden, waarin de politieke delinquenten in de kampen ver
keerden. Beschreven werd hoe geïnterneerden soms nauwelijks kleding en 
verwarming hadden en als uitschot werden behandeld. De teneur van deze 
artikelen was dat zij die zich schuldig hadden gemaakt aan ernstige vormen 
van landverraad moesten worden gestraft, maar dat ten aanzien van de zo
geheten half-zware gevallen clementie moest worden betracht. Zeker moes
ten vrouwen en kinderen van deze delinquenten die aan de gepleegde da
den niet schuldig waren, maar met de daders werden geïdentificeerd, niet 
langer worden nagewezen.118 In Het Vrije Volk heeft het Kamerlid Burger 
(PvdA), tevens president van het tribunaal in Dordrecht, de centralisatie 
van het systeem van de Bijzondere Rechtspleging aangewezen als hoofd
oorzaak van de onmogelijkheid om iéts te doen aan de categorie middel
zware gevallen. De zaak was te veel afhankelijk van de beslissingen van de 
vijf procureurs-fiscaal, die de zaak konden verdelen over gerechtshoven, 
tribunalen of binnenskamers konden afdoen, aldus Burger.119

Op 6 juli 1947 werd in de meeste kerken van Nederland een boodschap 
voorgelezen, afkomstig van het al eerder genoemde Interkerkelijk Overleg 
(IKO), waarin op basis van een schulderkenning van een 25-tal eertijds 
vooraanstaande NSB-ers een pleidooi voor verzoening werd gehouden.120 
De schuldbelijdenis van deze NSB-ers werd door het IKO doorgegeven, in 
aansluiting op eerdere opwekkingen tot het betrachten van gerechtigheid en
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barmhartigheid naar Christus' wil, aldus de boodschap van het IKO. De ker
ken vonden dat God alleen de harten van de mensen kende en dat alle de
linquenten in aanmerking kwamen voor de oordelende en vergevende 
liefde van God. In hun verklaring, die in deze boodschap was verwerkt, be
kenden de NSB-ers in achteloosheid te hebben voorbij geleefd aan hetgeen 
door de bezetter aan de bevolking was aangedaan en dat zij te lang hadden 
gezwegen en te lang hadden samengewerkt, toen de ontstellende feiten 
langzamerhand doordrongen. De verwarring van eigen gedachtengoed met 
vreemde totalitaire ideologieën had hen blind gemaakt voor de consequen
ties van deze nieuwe, met het Christendom strijdige, ideologieën. Aan de 
andere kant vroegen de 25 begrip voor hun keuze voor het nationaal-socia- 
lisme, toen zij van de misdaden van dit systeem nog niet op de hoogte wa
ren. Bij die keuze had een "diep geworteld verlangen naar sociale recht
vaardigheid en nationale verheffing" de doorslag gegeven. Zij beschouwden 
zich niet als landverraders in mei 1940 en niet daarna, toen zij de overtui
ging hadden dat een ineenstorting van Duitsland de ondergang van Neder
land zou betekenen. De 25 vonden dat niet alle NSB-ers mochten worden 
vereenzelvigd met de profiteurs en misdadige elementen in hun gelederen. 
In een commentaar in Het Vrije Volk heeft het Kamerlid Scheps (PvdA), 
toch niet iemand die bekend stond om zijn milde houding inzake het poli
tieke verraad, deze schuldbekentenis serieus willen nemen, wat een pole
miek in dit blad losmaakte. De Volkskrant was in een commentaar ver
heugd over de schulderkenning, maar meende dat er nog geen streep onder 
de hele zaak gezet kon worden zolang de wonden uit de bezettingstijd 
schrijnden.121

De voorzitter van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, Duyn
stee, zag in de discusie over deze NSB-schuldbekentenis eens te meer reden 
om te betogen dat het feit van het politieke gedrag van de NSB-ers geen re
den tot vervolging diende te zijn. De nazi-ideologie was immers voor de 
oorlog geduld, zoals na de oorlog het communisme werd geduld. Een sa
menleving die geen normen stelde voor orde en gezag kon moeilijk ver
wachten dat de heropvoeding van de delinquenten kon slagen. Een request 
van de sociale en geestelijke verzorgers van het kamp Vught, gericht aan de 
Koningin, bevestigde deze laatste stelling: de langdurige internering van 
duizenden delinquenten kon alleen maar funeste gevolgen hebben. Van 
enige heropvoeding via de kampen kon geen sprake zijn.122 De pers gaf aan 
deze meningen de nodige ruimte.

Aan de vooravond van de opheffing van de Bijzondere Rechtspleging 
hadden Tweede en Eerste Kamer er weinig behoefte aan de minister op zijn 
weg naar zo snel mogelijke liquidatie van deze rechtspleging te belemme
ren. Donker (PvdA) gaf op 3 december 1947 als verklaring voor de afnemen- 
de belangstelling voor de Bijzondere Rechtspleging dat men in Nederland 
in brede kring onderscheid begon te maken tussen de criminele gevallen en 
de meelopers. Doordat in de loop van 1947 een aantal echt zware gevallen 
was berecht, was het mogelijk geworden een scherpe lijn te trekken ten 
voordele van de lichte gevallen die waren vrijgelaten op voorwaarden.
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Stokvis, die het meest uitvoerige betoog over dit onderwerp hield, betreurde 
vooral de mislukking van de heropvoeding van de delinquenten in kam
pen. De Vaste Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht had immers al 
bij het bezoek aan de kampen in 1947 moeten constateren dat zeer veel de
linquenten het foute van hun gedrag niet inzagen. Ook de minister heeft 
moeten toegeven dat het vervangen van het nazi-gedachtengoed door het 
Nederlands cultuurgoed mislukt was, al weersprak hij de bewering van 
Stokvis, dat alleen het anticommunisme er goed ingehamerd was. Voor de 
minister stond heropvoeding door arbeid centraal, waarmede ook Stokvis 
kon instemmen. Alleen wenste de CPN afronding van deze heropvoeding 
door goede voorlichting over hetgeen in de oorlog precies gebeurd was. De 
minister zag in dit voorstel van de CPN niet veel, omdat de delinquenten 
wars waren van alles wat maar enigszins naar propaganda rook. Op het ge
bied van de heropvoeding had veel meer kunnen gebeuren, maar het was 
nu eenmaal niet anders. De minister zag nog het meest in het werk van de 
geestelijke en sociale verzorging in de kampen en in de begeleiding door de 
Stichting Toezicht.

Ook jkvr. W ttewaall meende reden te hebben voor een uitvoerige be
schouwing over dit onderwerp, omdat er nog talloze problemen waren, die 
nog steeds om een oplossing vroegen. Zij noemde de lange duur van de be
rechting, de opvang van de jeugdige delinquenten en de toepassing van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. Zij vroeg of delinquenten niet voor
waardelijk konden worden vrijgelaten met een arbeidsplicht, maar de mi
nister wees dit af. Iedereen diende te werken - en kon dat ook op dat mo
ment -, zodat dit voorstel zou neerkomen op vrijlating zonder meer. Derks 
(KVP) wilde niet de fouten van de Bijzondere Rechtspleging nagaan, maar 
slechts hopen dat de zaak zo spoedig mogelijk kon worden geliquideerd. Dit 
laatste zei de minister toe. Het wetsontwerp Overgang Bijzondere Rechts
pleging was immers inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Tegenover 
de Eerste Kamer zei de minister dat de instelling van de Bijzondere Rechts
pleging achteraf juist is gebleken. De wederopneming van de delinquenten 
door de maatschappij noemde hij geslaagd, al diende men de zwaarder ge
straften meer geleidelijk los te laten. Van een door de overheid te initiëren 
campagne om de politieke delinquenten in de maatschappij op te nemen, 
zoals vanuit de Eerste Kamer in het Verslag op de Justitiebegroting voor
1948 was gevraagd, moest de minister van Justitie niets hebben. Het resultaat 
daarvan kon wel eens averechts zijn. "Het publiek oordeelt strenger over de 
politieke delinquent in abstracto, dan over de politieke delinquent in con- 
creto." De minister verklaarde samenvattend verheugd te zijn dat de Bij
zondere Rechtspleging kon worden opgeheven.123 Aangezien Van 
Maarseveen in de loop van 1947 had aangekondigd de vervolging van de 
economische collaboratie goeddeels te beperken tot de ernstigste gevallen, 
waardoor de tweede belangrijke sector van de Bijzondere Rechtspleging 
werd uitgedund, kon de opheffing van deze rechtspleging terecht worden 
aangekondigd.
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g . Massale seponering van de lichte gevallen van econom ische collabora
tie

De Bijzondere Rechtspleging had eigenlijk met drie verschillende catego
rieën "cliënten" te maken: de Nederlandse politieke delinquenten, de N e
derlandse economische collaborateurs en de buitenlandse oorlogsmisda
digers. De problemen rond de afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging 
kwamen voort uit de enorme aantallen te vervolgen en ten dele al gedeti
neerde politieke delinquenten en collaborateurs. Vandaar dat Van 
Maarseveens beleid er op gericht was aan de vervolging en berechting van 
deze twee categorieën personen paal en perk te stellen. Allereerst heeft Van 
Maarseveen het grootste probleem, dat van de berechting van de politieke 
delinquenten, aangepakt. Het lag voor de hand dat daarna dat van de ver
volging en de berechting van de collaborateurs aan de orde moest komen.

De vervolging en berechting van de economische collaboratie had tot 1947 
weinig vorderingen gemaakt. De Bijzondere Rechtspleging was immers al
lereerst gericht op de afwikkeling van de politieke collaboratie. Voor de ver
volging van de economische collaboratie functioneerden sinds juni 1946 24 
rechercheteams van de PRA, afdeling Economische Collaboratie, de zogehe
ten PRA-C's. Het was echter niet eenvoudig de bewijsvoering wegens eco
nomische collaboratie rond te krijgen en vervolging in te stellen. Anders 
dan bij de politieke collaboratie was het bij economische collaboratie zeer 
moeilijk te onderscheiden waar overmacht ophield en vrijwillige collabo
ratie begon. Aan het individuele landverraad op politiek gebied, zoals het 
onder de bezettingstijd bekleden van hoge posten bij de NSB, het werken 
voor Duitse instanties als de SD en het lidmaatschap van de SS, lag een 
vrijwillig besluit ten grondslag. Voor werkgevers, werknemers, boeren en 
tuinders, die gewerkt hadden voor Duitse opdrachtgevers of voor instanties 
die - vaak verplicht - leverden aan Duitsers, lag dit gecompliceerder. Voor 
deze groep gold bijvoorbeeld dat die opdrachten voorzagen in het levenson
derhoud, terwijl ook vaak Nederlandse instanties in hun instructies vóór de 
bezetting onduidelijk waren geweest over de aan te nemen houding van het 
bedrijfsleven bij een vijandelijke bezetting, zeker voor het geval dat de be
zetter dreigde bij niet-levering installaties en arbeidskrachten naar Duitsland 
af te voeren. In september 1946 was men op het departement van Justitie 
niet veel verder gekomen dan de formulering van een vaag criterium bij de 
vervolging van de economische collaboratie: slechts zij zouden vervolgd 
worden, die voor de oorlogvoering belangrijk werk hadden verricht of goe
deren hadden aangeboden aan de bezetter, waarbij verzwarend kon werken 
als het ging om voor het vaderland schaarse materialen, wanneer door deze 
leveranties een slecht voorbeeld was gegeven aan andere bedijfstakken en 
wanneer van Duitse zijde geen dwang was uitgeoefend om tot deze leve
ranties over te gaan en door de Nederlandse leverancier geen sabotage was 
ondernomen.124

De berechting van de economische collaboratie was een moeizame zaak. 
Begin 1947 waren er van de 30.000 dossiers van economische collaboratie 
slechts 10.000 afgewikkeld. De berechting van de economische hulpverle
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ning aan de vijand was opgedragen aan de tribunalen op basis van het Tri- 
bunaalbesluit (art. 1) en aan de Bijzondere Gerechtshoven op basis van het 
BBS. Naast de vervolging en berechting van de economische collaboratie 
door de Bijzondere Rechtspleging, bestond er nog een interne zuivering 
voor het bedrijfsleven, waarvoor een besluit (F.160) was uitgevaardigd. Dit 
besluit stelde op hulpverlening aan de vijand en benadeling van het Neder
landse belang als sanctie afzetting uit leidende functies in het bedrijf of be
drijfstak voor korte of lange tijd. Op deze basis werkten per bedrijfstak in het 
bedrijfsleven zuiveringsraden, waarvoor beroep open stond bij de Centrale 
Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven onder voorzitterschap van mr. J. 
Donner. De zuiveringsraden, die derhalve bekeken of iemand nog wel bin
nen de bedrijfstak kon functioneren, behandelden in de periode 1946-1949 
2616 zaken, waarvan 903 werden geseponeerd, 1200 zonder maatregelen en 
513 met ontzetting uit de leiding eindigden. Tribunalen en Bijzondere Ge
rechtshoven beoordeelden de strafwaardigheid van de collaboratie en kon
den gevangenisstraf, internering en verbeurdverklaring (tribunalen, later 
ook in beperkte mate de Bijzondere Hoven) opleggen.

De irritatie van de kant van het bedrijfsleven over de gang van zaken 
rond de vervolging van de economische collaboratie is altijd groot geweest. 
Naar aanleiding van moeilijkheden over de arrestatie in het wilde weg van 
een groot aantal leidinggevenden uit het bedrijfsleven heeft de Hoofdgroep 
Industrie in september 1945 van premier Schermerhorn de verzekering ge
kregen dat geen personen uit het bedrijfsleven zouden worden gearresteerd 
dan na overleg met de Centrale Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven. 
Toch gingen de opsporingsdiensten door met de arrestatie van ondernemers 
zonder overleg met de Zuiveringsraad. Protesten hierover van de kant van 
het bedrijfsleven bleven onbeantwoord. Een tweede grief van het bedrijfs
leven was de bestaande onduidelijkheid over de gronden, waarop personen 
werden gearresteerd. Het criterium van najaar 1946 werd niet als een verbe
tering beschouwd, omdat de vaagheid ervan nog steeds willekeur bij het 
vervolgingsbeleid mogelijk maakte en onvoldoende rekening hield met in
dividuele omstandigheden. De minister van Justitie gaf dan ook in het na
jaar 1946 op vragen hierover van de kant van de Tweede Kamer toe dat het 
vooronderzoek in de collaboratiezaken zo ingewikkeld was, dat pas na enige 
tijd kon worden bepaald wat precies per bedrijfstak moest worden verstaan 
onder economische collaboratie.125

Bij stukjes en beetjes is het de Tweede en Eerste Kamer gelukt de minister 
tot een verduidelijking van het beleid inzake de vervolging van de econo
mische collaboratie te brengen. De minister heeft daarbij uiteindelijk een 
beleid ontvouwd, dat grotendeels een afspiegeling was van het beleid inzake 
de berechting van de politieke delinquenten: individualisering, vrijlating of 
niet vervolgen van lichte gevallen, opheffing op korte termijn van de Bij
zondere Rechtspleging op elk terrein. In de Inleiding op dit hoofdstuk is al 
vermeld dat Kortenhorst zijn gedachten had laten gaan over het fenomeen 
van de samenwerking met de vijand, voorzitter was geworden van het 
Landelijk Comité voor Rechtszekerheid en advocaat in talloze gevallen van
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economische collaboratie met de vijand was. Hij wist uit eerste hand hoe 
ingewikkeld de materie van de economische collaboratie lag. Hoewel ook dit 
Kamerlid zei bestraffing van ernstige gevallen van collaboratie en van grote 
oorlogswinstmakers te eisen, drong hij op 21 november 1946 in de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de Justitiebegroting aan op voorzichtigheid 
bij de vervolging van economische delicten om ontwrichting van het Ne
derlandse bedrijfsleven te voorkomen. Hij vroeg om voorrang van de zui
vering van economische collaborateurs door de bedrijfsgenoten op de be
rechting: de zuivering moest derhalve dienen als een zeef, waarna de Bij
zondere Rechtspleging de overgebleven grotere zaken zou moeten aanpak
ken. Van Maarseveen wees dit laatste voorstel van Kortenhorst af, al kon de 
minister toen niet duidelijk maken hoe hij de economische collaboratie dan 
wél wilde aanpakken. Dat was enkele maanden later anders. Bij gelegenheid 
van de behandeling van het reeds hiervoor aangehaalde wetsontwerp 
Nadere Voorzieningen heeft Kortenhorst op 21 maart 1947 in de Tweede 
Kamer een lang betoog gehouden over het vervolgingsbeleid inzake eco
nomische collaboratie. Juist ook met het oog op de adviezen van de autori
teiten bij het begin van de bezetting, wilde hij een grondig onderzoek naar 
de overmacht en dwang bij de economische collaboratie. In samenhang 
hiermede wilde hij van de minister weten wat de inhoud was van de richt
lijnen voor de beoordeling van de economische collaboratie.126

Van Maarseveen heeft deze gelegenheid aangegrepen om zijn beleid in
zake de vervolging van de economische collaboratie uit de doeken te doen. 
Op 26 maart 1947 deelde hij de Tweede Kamer mede dat van volledige be
rechting van alle economische collaboratie geen sprake meer kon zijn. Men 
moest zich volgens hem beperken tot de grote gevallen van collaboratie. De 
minister maakte geen richtlijnen bekend, waarmede de grote gevallen van 
de kleine zouden worden onderscheiden. Wél somde hij enkele categorieën 
op, die voor vervolging in aanmerking kwamen. Zo vond de minister dat 
zij vervolgd moesten worden, die als inkopers voor de Duitsers grote 
massa’s goederen uit Nederland hadden geroofd, vervolgens zij, die de 
Duitsers hadden nagelopen om orders te krijgen en tenslotte zij, die bij de 
uitvoering van de Duitse opdrachten een grote ijver hadden betoond, die 
had kunnen en moeten worden vermeden. Anders dan Kortenhorst had 
gesuggereerd, meende de minister dat de vervolging van deze personen 
geen nadeel kon berokkenen aan de Nederlandse economie, omdat deze lie
den ook in vredestijd door hun gebleken keuze van het eigen belang boven 
het algemeen belang hoogst gevaarlijk waren.127 Uit het betoog van Van 
Maarseveen bleek dat niet meer de omvang van de levering aan de vijand 
centraal stond, maar de houding van de individuele ondernemer. De par
ketten kregen van het DGBR een vijf pagina's lange instructie hoe deze 
houding van de ondernemer moest worden getoetst. Van een richtlijn kon 
niet worden gesproken, zodat de minister geen reden heeft gezien dit stuk 
aan de Staten-Generaal bekend te maken.

De Staten-Generaal kwamen op de zaak van de vervolging van de econo
mische collaboratie pas bij de behandeling van de begroting voor Justitie
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voor 1948 terug. Daar was reden toe, want de minister leek haast te willen 
maken met de afwikkeling van de berechting van de economische collabo
ratie. In de Memorie van Antwoord op het Verslag van de Tweede Kamer 
(begroting 1948) kondigde de minister namelijk aan dat de PRA-C's zouden 
worden teruggebracht tot 450 man, verdeeld over vijf parketten, en tot 1 juli
1948 de tijd zouden krijgen de recherche naar ernstige vormen van collabo
ratie af te ronden. Ook de gewone PRA's zouden met nog slechts 50 man, 
verdeeld over vijf parketten, tot 1 juli 1948 mogen werken. Daarna zouden 
alle PRA-mannen overgaan naar de politie, de economische controledien
sten en de distributiedienst.128 De rigoureuze aanpak ter versnelling van het 
werk van de PRA en de parketten, welke ten dele voortkwam uit adviezen 
van de commissie-Van Schaeck Mathon, die de overgang Bijzondere 
Rechtspleging op de gewone rechtspleging voorbereidde, kwam door een 
bepaalde publicatie nog in een bijzonder licht te staan. Het Parool van 1 de
cember 1947 maakte een geheime instructie van het DGBR aan alle PRA-C's 
bekend, waarin werd aangedrongen zich te beperken tot de vervolging van 
de allerergste economische collaboratiegevallen, waarbij voor elke stad of 
regio zonder aanzien des persoons enkele gevallen moesten worden gese
lecteerd. Het DGBR was zich er van bewust dat alles niet grondig kon wor
den onderzocht, zodat men voorbeelden moest stellen. Het kwam er op neer 
dat in Amsterdam slechts 100 van de 7000 gevallen zouden worden doorge
stuurd ter behandeling.

Op vragen hierover van de kant van het liberale Kamerlid Vonk verde
digde Van Maarseveen zich op 3 december 1947 in de Kamer. De minister 
was van mening dat de vervolging van de collaboratie niet "tot in lengte 
van dagen onze samenleving mag vertroebelen".129 Hij wees op België, waar 
van de 71.000 dossiers economische collaboratie er slechts 2000 waren ver
volgd. Een collaborateur kon altijd nog in zijn vermogen worden aangepakt 
door de minister van Financiën, wanneer het ging om ongeoorloofde win
sten. De minister ging er daarbij van uit dat tribunalen en gerechtshoven de 
ergste gevallen van collaboratie hadden afgerond. Aan de opheffingstermijn 
wilde de minister onverkort vasthouden. Men had dan drie jaar de tijd ge
had om de collaboratiegevallen te onderzoeken en dat moest voldoende 
zijn. Mochten er ernstige gevallen na 1 juli 1948 ter kennis van de autoritei
ten worden gebracht, dan zouden deze kunnen worden onderzocht door de 
gewone politieorganen en worden berecht door de daarvoor aangewezen 
gewone rechterlijke organen. "Het is niet de bedoeling, tot een vreugdedans 
van grote collaborateurs aanleiding te geven."130 Bij voorbaat gaf de minister 
toe dat een beperking in de vervolging van collaborateurs een zekere rechts
ongelijkheid schiep; zou men meer tijd hebben en werkelijke rechtsgelijk
heid willen betrachten, dan moesten de boeren die geleverd hadden en de 
arbeiders die aan Duitse projecten gewerkt hadden eigenlijk ook worden 
vervolgd.131

Dit standpunt van de minister stuitte op verzet van de Kamerleden 
Stokvis en Scheps. Stokvis vond dat de volksvertegenwoordiging niet 
mocht dulden "dat de grote collaborateurs, die zich ten koste van hun in

1674



Par. I. De afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging

doodsnood verkerende volk hebben verrijkt, ongemoeid huiswaarts ke
ren".132 Scheps was het eens met de minister dat er ooit een streep onder het 
werk van de politieke recherche moest worden gezet. Als er een collabora
teur de dans zou ontspringen troostte Scheps zich met de gedachte dat "de 
immanente gerechtigheid deze man te zijner tijd wel zal weten te achterha
len". Maar Scheps was het oneens met de opheffingsdatum van 1 juli 1948 
voor de PRA-C's, omdat te veel lieden de dans zouden ontspringen. Van 
Maarseveen zou volgens Scheps nu al te veel barmhartigheid betrachten. 
Daarom vroeg hij de minister om de PRA-C gratie met twee jaar te geven of 
de PRA-C zo lang te laten bestaan tot het werk grotendeels was geklaard. Een 
motie van deze strekking werd door de PvdA ingediend. De minister zette 
uiteen dat zijn beleid er op gericht was de grote collaborateurs te vervolgen, 
eventueel later nog door de fiscus en de bedrijfszuivering. De procureurs- 
fiscaal zouden hun instemming met dit voornemen hebben betuigd. 
Roolvink (KVP) verklaarde de minister te steunen in dit voornemen. De 
motie werd daarna verworpen met 44 stemmen tegen en 25 (PvdA, CPN, 
ARP) stemmen voor.133

De verwerping van de motie-Scheps heeft enige onrust in het land ver
oorzaakt, o.a. bij oud-illegale organisaties. Men vreesde dat de snelle ophef
fing van de PRA-C's de economische collaboratie goeddeels ongestraft zou 
laten. De Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland 
richtte daarom een schrijven tot de Eerste Kamer, waarin krachtig geprote
steerd werd tegen de voorgenomen opheffing van de PRA-C's. De Raad 
hoopte dat de senaat, die de begroting voor Justitie nog moest behandelen, 
wegen zou vinden om aan de voornemens van de minister een halt toe te 
roepen. Het bedrijfsleven daarentegen ging de liquidatie van de vervolging 
van de economische collaboratie nog niet snel genoeg. De centrale organisa
ties van werkgevers richtten zich op 1 februari 1948 met een brief tot de mi- 
nister-president, waarin de ondeskundigheid van de PRA-C's aan de kaak 
werd gesteld. De PRA-C's zouden de problemen, waarmede de industrie on
der de oorlog had te kampen, onvoldoende onderkennen en tactloos optre
den. Door toegeven aan het publiek sentiment, aldus dit schrijven, werd het 
zware geval genomen, dat wilde zeggen de grote werkgever, niet de eigen
lijke grote collaborateur. Men moest tot bedrijfstaksgewijze normering van 
het begrip economische collaboratie komen, met inschakeling van deskun
digen uit de bedrijfstakken. Pas dan zouden de echte collaborateurs kunnen 
worden aangepakt.134

Stikker (VVD) is in de Eerste Kamer op 10 maart 1948 op deze zorg van 
het georganiseerde bedrijfsleven over de vervolging van de economische 
collaboratie ingegaan. Stikker, zelf werkgever, had onder de oorlog de pro
blemen rondom de collaboratie aan den lijve ondervonden. Toch gold 
Stikker als een man die zich als een buitengewoon goed vaderlander had 
gedragen door bovengronds goede maatjes met de Duitsers te blijven, opdat 
ondergronds de illegaliteit kon worden gesteund en gewerkt kon worden 
aan een nieuwe samenleving voor na de bevrijding (zoals in de opzet voor 
de Stichting van de Arbeid). Stikker heeft in zijn redevoering op de moeilij
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ke positie van het bedrijfsleven in de bezettingstijd gewezen: om het onder
grondse leven te kunnen laten voortbestaan en mensen zonder arbeid te 
kunnen laten leven (bijvoorbeeld de Spoorwegstakers) was een zekere mate 
van bovengronds economisch leven nodig. Vandaar dat naar Stikkers me
ning het bedrijfsleven zich gegriefd voelde door het niets ontziende vervol
gingsbeleid door Justitie. Dat Stikker niet alleen sprak voor de werkgevers, 
maar ook voor de werknemers bleek uit de nota van een vijftal senatoren, 
te weten Biewenga, Vixseboxse, Stikker, Oosterhuis (tweede voorzitter 
NVV) en De Bruyn (voorzitter KAB), welke in december 1947 bij Van 
Maarseveen was gedeponeerd. Hierin was aangedrongen op het uitwerken 
van richtlijnen door het ministerie in overleg met de Centrale Zuiverings
raad voor het Bedrijfsleven. De nota vond dat ondernemers niet langer met 
de vrees voor justitiële verwikkelingen moesten leven, omdat daardoor de 
reconstructie van het land kon worden geschaad. Justitie had, na overleg 
tussen werkgevers en een kabinetsdelegatie en tussen Stikker en mr. J. 
Donner en het hoofd van DGBR, Ter Veer, weliswaar beloofd dat Donner als 
hoofd van de Centrale Zuiveringsraad kon adviseren bij het opstellen van 
richtlijnen, maar veel scheen dat niet te hebben uitgehaald. Stikker klaagde 
in de senaat dat er nog steeds geen richtlijnen waren. De minister had echter 
wel bepaald dat de zware van de lichte gevallen zouden worden onderschei
den om tot opheffing van de PRA-C's te geraken. Daarom diende Stikker 
een motie in die vroeg om geen onderscheid te maken tussen kleine en gro
te gevallen en om vaststelling van richtlijnen - door het ontbreken van die 
richtlijnen zou er rechtsonzekerheid bestaan en ernstige onrust in het land 
worden veroorzaakt - in overleg met door de minister van Justitie daarvoor 
aan te wijzen instanties "en daarmede ook bij de thans aanhangige onder
zoekingen en vervolgingen rekening te doen houden".135

Het eerste deel van de motie achtte Van Maarseveen onuitvoerbaar. Men 
moest zich wel beperken tot de ernstigste gevallen van collaboratie. Ten 
aanzien van de kwestie van de richtlijnen was de minister bereid te over
leggen met het hoofd van de DGBR, met de vertegenwoordiger van het be
drijfsleven en de president van de Centrale Zuiveringsraad op welke wijze 
de collaboratie zo goed mogelijk in ernstige en minder ernstige kon worden 
geschift, "maar ik kan niet bevorderen, dat de gehele rechtspleging gaat 
wachten op het vaststellen van de desbetreffende richtsnoeren". De vaststel
ling van die richtsnoeren voor elke tak van industrie en bedrijf zou wel 
eens maanden op zich kunnen laten wachten en de minister wilde de ver
volging in collaboratiezaken niet al die tijd laten wachten. Evenmin was de 
minister bereid, zoals de motie had gevraagd, bij de op dat moment aanhan
gige onderzoekingen en vervolgingen rekening te houden met die richtlij
nen. Dat zou immers opschorting van de vervolging betekenen. Hij ontried 
de motie. Van Maarseveen heeft in zijn antwoord toegegeven dat de beper
king tot de ernstigste gevallen rechtsonzekerheid kon betekenen. Scherpe 
richtlijnen voor de selectie van ernstige gevallen waren niet te maken. Deze 
selectie was een kwestie van oordelen, welke wel door richtlijnen kon wor
den beïnvloed, maar niet gedirigeerd. In dit verband uitte de minister nog
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eert persoonlijke kijk op de economische collaboratie. Hij meende dat er een 
groot verschil was tussen de arbeider, die met gebrekkige ontwikkeling en in 
behoeftige economische omstandigheden voor de Duitsers was gaan wer
ken, en de fabrikant, die met zijn ontwikkeling, inzicht en welstand vrijwil
lig zijn diensten aan de bezetter had aangeboden. Voor een uitzonderings
positie voor de industriële collaborateurs, zoals Stikker die in zijn betoog 
had gewenst door de vervolging van de collaboratie te laten afhangen van 
de zuivering door eigen organisaties, zoals ooit door premier Schermerhorn 
toegezegd, voelde de minister niets.136

Stikker, die terugkrabbelde tegenover de gedecideerde minister, heeft 
vervolgens zijn motie zodanig gewijzigd, dat er nog slechts om richtlijnen 
werd gevraagd. Van Heuven Goedhart die had aangedrongen op voorrang 
van de zuivering van het bedrijfsleven boven de rust en zekerheid in het 
bedrijfsleven, kon de motie nu steunen, evenzo Kolff. Schneider (KVP) liet 
zijn stem afhangen van de houding van de minister. Deze verklaarde tegen 
de motie geen bezwaar te hebben. Men kon proberen dergelijke richtlijnen 
op te stellen, al had de minister er zijn twijfels over of ze er daadwerkelijk 
zouden komen. De motie werd daarop met 28 tegen 2 - CPN - stemmen aan
genomen.137 De onvrede van de CPN over het beleid van de minister inzake 
de vervolging van de economische collaboratie is er vermoedelijk de oor
zaak van dat de CPN-fractie in de Eerste Kamer zonder nadere verklaring 
tegen de begroting van Justitie stemde, die in de Tweede Kamer zonder 
hoofdelijke stemming door alle partijen was aanvaard.138

De verlangde richtlijnen zijn nimmer uitgevaardigd, een gevolg van de 
overweging te zorgen dat voor de rechter er geen beroep op zou kunnen 
worden gedaan. Vastgehouden werd aan een systeem van onderzoek in en
kele ernstige gevallen van economische collaboratie, in overleg met de pro- 
cureurs-fiscaal en met de Zuiveringsraad voor het Bedrijfsleven. In het na
jaar van 1948, nadat de PRA geheel was opgeheven en de Bijzondere 
Rechtspleging goeddeels was geliquideerd, is in het parlement niet meer 
over de bestraffing van de economische collaboratie gesproken. De aandacht 
was toen ook veel meer gericht op het economisch herstel van Nederland, 
dat niet door vervolging wegens collaboratie van de daarbij betrokken be
drijven mocht worden vestoord. De doorwerking van de verscherping in de 
verhouding tussen Oost en West in de Nederlandse politieke verhoudingen
- zie hoofdstuk IX, par. VI - zorgde er bij voorbaat voor dat verdere pleidooi
en van de kant van de CPN om de economische collaboratie aan te pakken 
vruchteloos zouden zijn en op geen enkel begrip meer konden rekenen. 
Van Maarseveens beleid om zo snel mogelijk de nalatenschap van de oorlog 
in justitieel opzicht af te wikkelen is ook in de zaak van de economische 
collaboratie succesvol geweest.139

h. O vergang Bijzondere Rechtspleging
Op 12 maart 1947 is door de minister van Justitie een commissie, weder

om onder voorzitterschap van mr. E.H.W.F. van Schaeck Mathon, geïnstal
leerd, welke voorstellen moest doen voor de definitieve opheffing van de
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Bijzondere Rechtspleging: het sluitstuk van het program van de minister 
(en zijn departementale staf), namelijk vrijlating van de lichte gevallen 
(1946), versnelling van de berechting (Wet Nadere Voorzieningen) (1947), 
opheffing van de Bijzondere Rechtspleging. Het uit het advies van deze 
commissie voortvloeiende wetsontwerp tot opheffing van de Bijzondere 
Gerechtshoven, de Bijzondere Raad van Cassatie (BRvC) en de tribunalen 
werd op 16 oktober 1947 bij de Tweede Kamer ingediend. De belangrijkste 
doelstelling van het beleid van Van Maarseveen, namelijk terugkeer tot de 
beginselen van het strafprocesrecht uit de Grondwet en het Wetboek van 
Strafvordering, vond in dit wetsontwerp haar afronding, nadat hij al bij de 
Wet Nadere Voorzieningen Bijzondere Rechtspleging grotere rechtswaar
borgen voor de delinquenten had geschapen. De tribunalen zouden op 1 ja
nuari 1948 worden opgeheven; de Bijzondere Gerechtshoven en de BRvC 
zouden zolang worden gehandhaafd, totdat het aantal niet afgedane zaken 
voldoende geslonken was om ook deze rechterlijke colleges op te heffen. 
Van Maarseveen voerde de ideeën binnen zijn departement en bij hemzelf 
over de opheffing van de Bijzondere Rechtspleging ook in dit geval met 
kracht door: toen de commissie-Van Schaeck Mathon tussentijds liet weten 
gekant te zijn tegen de gedachte om de tribunaalrechtspraak aan de kanton
rechter over te dragen en af zou treden als de minister aan dit uitgangspunt 
voor de overgang Bijzondere Rechtspleging vasthield, zou Van Maarseveen 
geantwoord hebben: "Dat zou jammer zijn, maar mijnheer Belinfante en ik 
hebben zo'n wetsontwerp in een uur tijds klaar." De commissie-Van 
Schaeck Mathon bleef aan.140

Blijkens het daartoe strekkende wetsontwerp had de minister zich de 
overgang van de Bijzondere Rechtspleging op de gewone rechtspraak als 
volgt voorgesteld. De rechtsmacht van de tribunalen zou overgaan op de 
kantongerechten; die van de Bijzondere Gerechtshoven op de arrondisse
mentsrechtbanken en die van de BRvC op de Hoge Raad der Nederlanden. 
Zolang de BRvC nog niet was opgeheven, bleef behandeling van cassatie en 
revisie aan deze Raad toevertrouwd. Van de vonnissen van de rechtbanken 
terzake misdrijven, waarop het BBS van toepassing was, zou met het oog op 
een snelle afdoening van de zaken en ter handhaving van de rechtsgelijk
heid met de reeds behandelde zaken geen hoger beroep open staan. Voor de 
behandeling van BBS-zaken kon de minister, in afwijking van de wet van 
1910 inzake de bemanning van de rechtbanken, een of meer bijzondere 
strafkamers bij de rechtbanken oprichten. Verder werd alles juridisch aan
gepast: de procureurs-fiscaal werden vervangen door de officieren van justi
tie; voor de bewaring trad de voorlopige hechtenis in de plaats. De minister 
schatte dat er op 1 januari 1948 nog 10.000 zaken moesten worden berecht, 
waarvan het merendeel zonder veel moeite kon worden overgenomen 
door de rechtbanken of de kantongerechten. Slechts een beperkt aantal za
ken zou eerder in aanmerking komen om door de Bijzondere Rechtspleging 
te worden behandeld.

Juist de constatering door de minister zelf, dat er zaken waren die eigen
lijk door de tribunalen moesten worden afgedaan voor deze werden opge-
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heven, heeft de Vaste Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht er toe 
gebracht op het verschuiven van de datum van opheffing van de tribunalen 
aan te dringen. Een deel van deze Kamercommissie vroeg zich trouwens af 
of het eigenlijk wel juist was de tribunaalrechtspraak over te brengen naar 
de kantonrechter, die niet gewend was aan het opleggen van zware straffen 
als 10 jaar internering en verbeurdverklaring van vermogen en die alleen 
recht sprak, waar de tribunalen collegiaal recht spraken. Men vroeg zich dan 
ook af of het niet beter was tribunaalzaken aan bijzondere kamers van de 
rechtbanken op te dragen. Aangezien het tempo van de behandeling van 
zaken - ca. 1200 per maand - door de tribunalen hoog lag, was de minister 
bereid de tribunalen tot 1 juni 1948 voort te laten werken, zodat dan ook 
waarschijnlijk alle tribunaalzaken konden zijn afgehandeld. Gelet op het 
locale karakter van de tribunaalrechtspraak en de vormverschillen tussen 
de tribunaalrechtspraak en de overige rechtspraak meende de minister dat 
overgang van de tribunaalrechtspraak op de kantonrechter de beste oplos
sing was. De minister wees er op dat het gewone strafrechtelijke systeem 
voor ieder strafbaar feit schuld of opzet vereist, terwijl ook de eisen van be- 
wijstechniek en de nauwgezette omschrijving van elk delict moeilijk te 
verenigen leek met de omschrijving van art. 1 van het Tribunaalbesluit. Het 
overbrengen van de tribunaalrechtspraak op de rechtbanken door de gedra
gingen, zoals in dat art. 1 omschreven, als strafbare feiten te gaan omschrij
ven en die aan bijzondere kamers van de rechtbanken voor te leggen, leek 
de minister derhalve niet mogelijk en niet rechtvaardig ten opzichte van 
reeds door de tribunalen veroordeelden. De rechtsgelijkheid stond bij Van 
Maarseveen voorop. Hij bleef bij deze opvatting in het nader overleg met de 
Kamercommissie.

Een tweede punt van uitvoerig schriftelijk en mondeling beraad tussen 
de Vaste Kamercommissie en de minister vormde de mogelijkheid van 
gratie van verbeurdverklaringen. Het probleem was dat van tribunaalbe- 
sluiten geen gratie mogelijk was. Toch leek het wenselijk de mogelijkheid 
in te voeren om de verbeurdverklaringen te kunnen herzien, aangezien in 
veel gevallen de schatting van het vermogen onjuist was geweest en ge
deeltelijke verbeurdverklaring derhalve vaak neerkwam op bijna algehele 
verbeurdverklaring. De minister, die er niets voor voelde om algehele revi
sie van tribunaaluitspraken in te voeren, kwam met enige wijzigingen in 
het tribunaalbesluit, die er op neerkwamen dat de Hoge Autoriteit, die met 
de fiat-executie was belast, voorstellen tot herziening van de verbeurdver
klaring aan de minister kon doen. De Vaste Kamercommissie diende daarop 
een amendement in om - terwille van de coördinatie - een dergelijk voor
stel tot gratie op verbeurdverklaring te laten doen door de gezamenlijke 
Hoge Autoriteiten en wel bij meerderheid van stemmen. Bij de behandeling 
van dit amendement in de Tweede Kamer op 2 maart 1948 heeft de minister 
gemeend vast te moeten houden aan de zelfstandige positie van de fiat-exe- 
cutie-autoriteiten. Collegiaal overleg was daarmede in strijd en ook zeer 
tijdrovend. Hij ontried het voorstel, waarbij hij steun kreeg van Burger, 
Kortenhorst en Romme. Toch verloor de minister deze zaak. Het amende
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ment werd met 46 tegen 26 (bijna gehele KVP, enkele PvdA-ers en 1 CHU-er 
tegen) aangenomen.141

De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kon na de uit
voerige voorbereiding van de debatten beperkt blijven. Bijna alle woord
voerders uit de fracties over dit onderwerp van Justitiebeleid toonden zich 
tevreden. Donker (PvdA) was ingenomen met de poging van de minister zo 
spoedig mogelijk een einde te maken aan de met de Grondwet strijdige Bij
zondere Rechtspleging. Hij zag alleen nog moeilijkheden bij de overdracht 
van rechtsmacht van de BRvC op de Hoge Raad, aangezien er een groot 
verschil bestond in de jurisprudentie op belangrijke punten tussen de BRvC 
en de Hoge Raad. De freule (CHU) bracht de minister hulde voor "zijn dy
namische werkwijze, waardoor wij verder komen". Veel lof had zij voor 
het werk van de tribunalen, juist ook omdat in de tribunalen voor het eerst 
vrouwen aan rechtspleging hadden deelgenomen. Aangezien vrouwen tot 
dan toe in de gewone rechtspraak niet waren toegelaten, was zij over dit tij
delijk experiment en de wijze waarop dat in het land geruisloos was aan
vaard juist als vrouw zeer dankbaar.142 De KVP-er Roolvink was wel tevre
den met het wetsontwerp, maar had verder veel kritiek op de volgens hem 
niet zo beste rechtspraak van de Bijzondere Rechtspleging. Het ontbreken 
van beroep en de toelating in de tribunalen van personen, die geen ervaring 
hadden met het strafrecht, noemde Roolvink als voorbeelden van manco's 
binnen deze rechtspleging. Roolvink verwachtte hiervan een ongunstige 
weerslag bij het Duitse volk, zodra veel meer Duitsers zouden worden be
recht. Van Maarseveen heeft zich hiertegen verweerd: als het Nederlandse 
volk, dat "een zo voorname traditie heeft op het gebied van de rechtspraak" 
tevreden was met deze berechting, had het Duitse volk volgens hem alle re
den eveneens tevreden te zijn.143

Kritische kanttekeningen bij het wetsontwerp werden vooral door 
Terpstra (ARP) en Stokvis (CPN) geplaatst. Terpstra meende dat de Bijzon
dere Rechtspleging in wezen pas verdwenen zou zijn, als er geen politieke 
delinquenten meer te berechten zouden zijn. Het BBS, het Tribunaalbesluit, 
tal van artikelen uit het Besluit Buitengewone Rechtspleging en Politieke 
Delinquenten-1945, bleven bestaan, ook na de overgang op de gewone recht
spraak. Van Maarseveen heeft het Kamerlid hierin later in het debat gelijk 
gegeven.144 Hoewel Terpstra dan ook concludeerde dat de afwijkingen van 
de Grondwet bleven voortduren, wilde hij om praktische redenen dit wets
ontwerp toch als een grote stap in de goede richting aanvaarden. Wel had 
hij bezwaar tegen de overdracht van de bevoegdheden van de tribunalen 
aan de kantongerechten. Tenslotte deed hij het voorstel om, teneinde in de 
toekomst in een voorkomend geval van een calamiteit niet verplicht te zijn 
wederom overhaaste regelingen te maken buiten de Staten-Generaal om, 
wijzigingen aan te brengen in het Wetboek van Strafrecht ter zake van land
en hoogverraad. Van Maarseveen onderstreepte de noodzaak van het voor
stel van Terpstra. Stokvis was het met de algemene opzet van het wetsont
werp eens, maar niet met de gestelde termijn voor de opheffing van de tri
bunalen. Hij gaf weliswaar toe dat de Bijzondere Rechtspleging in afwijking
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van de Grondwet had gefunctioneerd, maar hij zag toch vooral het voordeel 
gelegen in de afwikkeling door deze rechtspleging van 50.000 strafprocessen 
in eerste aanleg, waarvan alleen al de tribunalen er 20.000 voor hun reke
ning hadden genomen. "Deze berechting was en is niet minder dan een zaak 
van nationale zelfverdediging, van veiligstelling van ons democratisch 
volksbestaan zelf."145 Vandaar zijn voorkeur om de organen van de Bijzon
dere Rechtspleging zo lang mogelijk te laten bestaan. Evenals Terpstra achtte 
ook Stokvis de kantonrechters minder geschikt om de zaken van de tribu
nalen over te nemen. Namens hun fracties zouden Terpstra en Stokvis dan 
ook bij de behandeling van het artikel uit het wetsontwerp betreffende de 
overgang van de rechtsmacht van de tribunalen op de kantonrechter tegen
stemmen. De rest van de Tweede Kamer ging met het tribunaalartikel ak
koord.146

In zijn antwoord maakte Van Maarseveen het kort. Hij kondigde de li
quidatie aan van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging 
(DGBR) en de opheffing van de Bijzondere Gerechtshoven in Leeuwarden, 
Arnhem en Den Bosch. Hij voorspelde dat voor het einde van 1948 de Bij
zondere Rechtspleging kon worden afgewikkeld. De kantonrechter bleef 
voor hem de aangewezen man om de tribunaalzaken af te handelen. De 
wetgever mocht volgens hem wel degelijk een bijzondere competentierege- 
ling maken om speciale strafbare feiten aan deze rechter voor te leggen ter 
beoordeling, ook al was er de bepaling dat niemand mag worden afgetrok
ken van de rechter, die de wet hem toekent. Na enige strijd over het al ge
noemde amendement met betrekking tot de gratie op de verbeurdverkla
ringen werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aanvaard.147

In de Eerste Kamer is de aanvaarding van dit wetsontwerp niet zo una
niem geweest. Oorzaak daarvan was de dissidente houding van de CHU on
der leiding van Pollema. Pollema wenste dat er een einde werd gemaakt aan 
de afwijkingen van de Grondwet. Die afwijkingen bleven volgens hem be
staan zolang conform het wetsontwerp dat ter tafel lag organen van de Bij
zondere Rechtspleging werkzaam zouden zijn en het BBS en het Tribunaal
besluit geldig bleven, totdat de minister wel eens zou bepalen wanneer 
hieraan een einde kon komen. Verder vond Pollema het onjuist dat allerlei 
in het Nederlandse strafstelsel vreemde elementen mede werden overge
dragen aan de gewone rechterlijke macht. De rechtbanken konden voortaan
- door het BBS - de doodstraf opleggen en de kantonrechters kregen voor
taan te maken met de vage delictsomschrijving uit het Tribunaalbesluit. 
Daarentegen meende senator Wijers (KVP) dat het onjuist zou zijn bij het 
scheiden van de markt "enkel om tot uiting te brengen onze eerbied voor de 
Grondwet" door een plotselinge breuk met het hele systeem van de Bijzon
dere Rechtspleging chaos en onrecht te scheppen. Het ging er volgens Wijers 
om een goede weg te vinden voor de overgang van het ene systeem op het 
andere, hetgeen de minister bevestigde. Pollema heeft daarna nog in tweede 
termijn de strijdigheid met de Grondwet in meer onderdelen van het kabi
netsbeleid, zoals volgens hem in de Indië-politiek, menen te moeten aanto
nen, maar hij kwam er niet veel verder mee. De minister gaf het op Pollema
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van zijn ongelijk te overtuigen en deze gaf zelf toe dat de visies onverzoen
lijk waren. Het wetsontwerp werd daarna - met alleen de stemmen van 4 
CHU-senatoren tegen - met 24 stemmen voor aangenomen.148

Op 19 mei 1948 trad de wet in werking. De opheffing van de Bijzondere 
Gerechtshoven is niet zo snel gegaan als Van Maarseveen zich eerst had ge
dacht. Juist de meeste zware gevallen van Duitse oorlogsmisdadigers, men- 
senjagers en economische collaborateurs kwamen nu aan de orde, zodat de 
Bijzondere Hoven het druk kregen. Pas in 1949 konden de hoven in Arn
hem, Den Bosch en Leeuwarden worden opgeheven. Die in Amsterdam en 
Den Haag volgden pas in 1950. De BRvC moest eerst nog de cassatieberoepen 
afwerken van de uitspraken van de Bijzondere Hoven, zodat pas met in
gang van 1 januari 1952, nadat de Hoge Raad conform het wetsontwerp 
Overgang Bijzondere Rechtspleging daar zelf in had bewilligd, de rechts
macht op hem overging. Slechts zeer weinig eigenlijke tribunaalzaken - 
derhalve zaken die volgens het Tribunaalbesluit moesten worden berecht 
en niet zaken die onder de werking van het BBS vielen en naar de Tribuna
len door de procureurs-fiscaal waren verwezen - zijn inderdaad na 1 juni
1948 door de kantonrechters afgehandeld. Naar gegevens van de minister 
van Justitie van 31 juli 1948 in antwoord op vragen hierover van het Twee
de Kamerlid Wttewaall werd het aantal resterende eigenlijke tribunaalzaken 
per 1 juni 1948 geschat op 220.149 Op 1 juli 1948 werden ook de Politieke Re- 
cherche-Afdelingen, wier getal al sterk door Van Maarseveen was inge
krompen, opgeheven en geïncorporeerd in de gemeentepoli de. Op diezelfde 
datum werden de nog resterende 19 (in 1946: 86) kampen met politieke de
linquenten overgenomen door de afdeling Gevangeniswezen van Justitie. 
Het DGBR had niet veel taken meer te vervullen en kon derhalve op 1 ja
nuari 1949 worden opgeheven. De coördinatie van de werkzaamheden rond 
opsporing, bewaking en berechting van politieke delinquenten werd voort
gezet door een bureau Afwikkeling Bijzondere Rechtspleging binnen Justitie 
van 45 man. Deze afdeling had ook te zorgen voor de materiële zorg van de 
met wachtgeld gestuurde overbodig geworden ambtenaren van het voor
malige directoraat.150 Het jaar 1949 zou vervolgens het jaar worden van de 
eerste openlijke aanklacht van de kant van een oud-politieke delinquent 
over de wantoestanden in de kampen kort na de bevrijding.151 Voor de op
volger van Van Maarseveen resteerden uit de vraagstukken van de Bijzon
dere Rechtspleging de kwestie van de uitlevering van Duitse oorlogsmisda
digers uit Duitsland, de terugvoering uit dat land van gevluchte SS-ers en 
andere gedetineerden en het gratiebeleid inzake de oplegging van de dood
straf.152 Het realistisch beleid van Van Maarseveen was er in geslaagd alle 
andere zaken van de Bijzondere Rechtspleging op te lossen en aan deze hele 
rechtspleging goeddeels een einde te maken. Daarmede heeft hij de Neder
landse gemeenschap een grote dienst bewezen. Het parlement heeft dit be
leid gesteund, ondanks enkele aanmerkingen op onderdelen.
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i. B erechting buitenlandse oorlogsmisdadigers
Op drie punten heeft Van Maarseveen bijzondere voorzieningen moeten 

scheppen om de afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging in goede ba
nen te houden. Zo moest aan elke twijfel over de vraag of de Nederlandse 
rechter bevoegd en de Nederlandse strafwetten - het BBS incluis - toepasbaar 
waren voor de specifieke misdaden, die Duitse oorlogsmisdadigers hadden 
begaan, een einde worden gemaakt. Op aandrang van de Tweede Kamer 
heeft Van Maarseveen zich verplicht gezien het Nederlands Beheersinsti
tuut onder publieke controle te plaatsen. De vrijlating van grote getallen 
politieke delinquenten bracht immers met zich mee dat in beslag genomen 
vermogens, bedrijven en goederen moesten worden teruggegeven door dit 
NBI, waarbij de - soms kwalijke - gevolgen van het beheer aan het daglicht 
traden. Na de vrijlatingen bleek ook dat veel personen ten onrechte gedeti
neerd waren geweest, zodat onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Justitie, op verzoek van de Tweede Kamer, in aansluiting bij het com
mune strafrecht een voorstel werd ingediend om schadeloosstelling aan ten 
onrechte gedetineerden toe te kennen.

Op 24 maart 1947 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp aange
boden dat enkele problemen moest oplossen bij de berechting van personen, 
die in dienst bij de vijand in strijd hadden gehandeld met de wetten en ge
bruiken van de oorlog. Ten vervolge op een aantal onder en kort na de oor
log door de geallieerden, waaronder Nederland, onderschreven verklarin
gen en overeenkomsten, was de bestraffing van oorlogsmisdadigers uit de 
As-landen en Japan een belangrijk oorlogsdoel geworden, waartoe de nodige 
maatregelen waren afgesproken. De oorlogsmisdadigers zouden voor hun 
berechting en bestraffing ofwel worden uitgeleverd aan de landen, waar de 
misdaden waren begaan, ofwel worden berecht door een internationale 
rechtbank, voor zover deze misdaden niet aan een bepaalde aardrijkskundi
ge plaats waren gebonden. In het eerste geval zou de berechting dienen te 
geschieden volgens de in de landen geldende wetten.153

Over de vraag volgens welke normen de berechting van de buitenlandse 
oorlogsmisdadigers in Nederland moest geschieden heerste onenigheid. 
Aanvankelijk had de regering zich op het standpunt gesteld dat deze be
rechting hier te lande moest geschieden met inachtneming van normen en 
sancties, welke reeds in de Nederlandse strafwet waren neergelegd. Daarte
genover stond de opvatting dat handelingen, begaan in strijd met de wetten 
en gebruiken van de oorlog, niet mochten worden beschouwd als overtre
dingen van de nationale strafwet, maar als delicten met een eigen karakter. 
De nationale wetgever diende derhalve volgens deze zienswijze de straf
rechtelijke sanctie van de schending van de norm van het internationale 
oorlogsrecht in het leven te roepen bij bijzondere wet. In overeenstemming 
met de door de Nederlandse regering gehuldigde opvatting waren enkele 
Duitse oorlogsmisdadigers door de Bijzondere Gerechtshoven berecht. 
Doordat echter de Bijzondere Raad van Cassatie (BRvC) op 17 februari 1947 
in een bepaald geval betwist had dat de Nederlandse rechter bevoegd en de 
Nederlandse strafwet toepasbaar was voor de berechting van Duitse oor
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logsmisdadigers, moest de regering wel voorzieningen scheppen, wilde de 
berechting van deze groep niet in het slop raken. Inmiddels waren namelijk 
al 440 oorlogsmisdadigers door de geallieerden aan Nederland uitgeleverd, 
die - te samen met de groep buitenlandse oorlogsmisdadigers die na de be
vrijding hier te lande waren aangetroffen en gedetineerd - voor het meren
deel nog berecht moesten worden.154

De regering moest trachten de bezwaren van de BRvC te ondervangen. In 
de zaak-Ahlbrecht, een Duitse politieambtenaar die op 19 juni 1946 door het 
Bijzonder Gerechtshof in Arnhem schuldig was bevonden aan doodslag op 
een Nederlander - "auf der Flucht erschossen" - en ter dood was veroor
deeld, had de BRvC het tenlastegelegde misdrijf weliswaar aanwezig geacht, 
maar toch tot vernietiging van de sententie van het Arnhems Hof besloten 
met de stelling dat het Arnhems Hof geen rechtsmacht had om van de zaak 
kennis te nemen. De BRvC ging er van uit dat het Koninkrijk in internatio
naal verband gezien zeker gerechtigd was deel te nemen aan de berechting 
van vijandelijke oorlogsmisdadigers - rechtsmacht ontleend aan het vol
kenrecht -, maar dat er geen wet of internationale overeenkomst bestond die 
een Nederlandse rechter competent verklaarde. Het volkenrecht gaf der
halve jurisdictie aan de Staten, maar nu deze volkenrechtelijke regeling niet 
geïmplementeerd was in een nationale wet, kon de Nederlandse rechter niet 
tot uitoefening van die jurisdictie komen. In nagenoeg alle andere landen, 
welker gebied door Duitsland bezet is geweest, en in Nederlands-Indië was 
de rechtsmacht over leden van de vijandelijke bezettende macht wegens 
schending van de normen van het oorlogsrecht, ontleend aan het volken
recht, wél wettelijk geregeld. Ten overvloede wees de BRvC op de ontoerei
kendheid van de bestaande Nederlandse strafwetgeving als grondslag voor 
de berechting van vreemde oorlogsmisdadigers, daar verschillende zeer 
zware schendingen van het oorlogsrecht zich zelfs niet eens onder bepalin
gen van het Wetboek van Strafrecht lieten wringen, hetgeen kon worden 
bevestigd door een nauwkeurige ontleding van de misdrijven, die onder het 
BBS vielen. De afwezigheid van een competente rechter werd volgens de 
BRvC wel beperkt tot personen, die reeds de vreemde nationaliteit bezaten, 
voordat zij in vreemde dienst waren getreden, zodat zij die hun Nederlan
derschap hadden verloren door in vreemde krijgs- of staatsdienst te treden 
wél konden worden berecht door een Nederlandse rechter.155

Door het standpunt van de BRvC gedwongen heeft de regering voorge
steld in het BBS een nieuw artikel 27a op te nemen, waarin aan de Neder
landse rechter uitdrukkelijk rechtsmacht werd toegekend over personen die 
gedurende de oorlog in krijgs-, staats- of publieke dienst bij de vijand de 
normen van het oorlogsrecht hadden geschonden. Als sanctie op deze 
schending werd drie jaar gevangenisstraf voorgesteld. Zou de schending sa
menvallen met een ander delict, dat in zich bevatte de bestanddelen van een 
in de Nederlandse strafwet omschreven misdrijf, waarop een hogere straf 
was gesteld, dan kon die hogere straf worden opgelegd. Bevredigend was de 
voorgestelde regeling volgens de minister niet, omdat een aantal normen 
uit de Nederlandse strafwet niet geheel samenvielen met die, welke zouden
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moeten gelden bij de berechting van oorlogsmisdadigers. Het ongewenste 
gevolg dat niet alle misdaden adequaat zouden worden bestraft, diende men 
volgens de minister van Justitie in de Memorie van Toelichting af te wegen 
tegen de "morele bedenkingen, welke kunnen worden ingebracht tegen 
strafbaarstelling achteraf door de nationale wetgever van normen, die voor 
een deel op ongeschreven recht berusten en over de interpretatie waarvan 
niet in alle opzichten eenstemmigheid bestaat".156 Van Maarseveen was van 
mening dat overtredingen van het oorlogsrecht moesten worden gestraft 
door een internationaal hof volgens internationaal vastgestelde normen en 
sancties, geldende voor alle deelgenoten van de internationale organisaties.

Het betrokken wetsontwerp zocht aansluiting bij de gewone wet en niet 
bij de normen van het oorlogsrecht. Tegen deze constructie had de Vaste 
Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht unaniem bezwaar. Kort voor 
het debat in de Tweede Kamer over dit wetsontwerp had deze commissie 
dan ook een amendement ingediend, dat inhoudelijk een volkomen nieu
we wetstekst bevatte. Hierin werd uitdrukkelijk verwezen naar de om
schrijving van schendingen van wetten en gebruiken van de oorlog en naar 
die van misdrijven tegen de menselijkheid, zoals die waren genoemd in het 
Handvest dat behoorde bij de overeenkomst van de Grote Vier van 8 
augustus 1945 betreffende de vervolging en bestraffing van oorlogsmisda
digers. Deze Londense overeenkomst was door Nederland op 4 januari 1946 
(Stbl. G.5) bekend gemaakt ten teken van toetreding. Wanneer een misdrijf, 
zoals hier bedoeld, bestanddelen van een strafbaar feit volgens de Neder
landse wet bevatte zou volgens het amendement de daarop gestelde straf 
van toepassing zijn; zouden deze bestanddelen niet te vinden zijn, dan 
moest gestraft worden met de straf, "gesteld op het feit volgens de Neder
landse wet, waarmede het de meeste overeenkomst vertoont". Met deze 
laatste omschrijving werd de analogie ingevoerd, waardoor veel aan de 
arbitraire beslissing van de rechter zou moeten worden overgelaten. Het 
amendement had echter een voordeel: het trachtte de allesomvattendheid 
van het internationale recht met de behoorlijke delictom schrijving en 
gedifferentieerde strafmaxima van het Nederlandse recht te combineren.157

Donker (PvdA) heeft op 19 juni 1947 in de Tweede Kamer namens de 
Vaste Kamercommissie het amendement verdedigd. Ten onrechte was vol
gens hem de regering afkerig gebleven "van de incorporering van het ten 
deze gegroeide internationale recht in de Nederlandse wetgeving", terwijl 
de BRvC al in de zomer van 1946 onderhands had gewezen op de bestaande 
leemte in de Nederlandse wet, onder aanbieding van een ontwerpregeling 
om daarin te voorzien. De regering had echter gewacht tot een publieke uit
spraak van de BRvC een voorziening onontkoombaar maakte. Maar zelfs in 
het wetsvoorstel van de regering om in de leemte van de Nederlandse wet 
te voorzien bleef de regering volgens Donker te veel bij het Nederlandse 
recht aansluiting zoeken. Omdat de Kamercommissie de vrees had dat be
paalde zware oorlogsmisdadigers, wier misdaden niet onder de Nederlandse 
strafwet konden worden gewrongen, hun gerechte straf zouden ontlopen, 
was het amendement ingediend. De omschrijving van de begrippen oor
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logsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid uit het Londense Hand
vest van 1945 boden voor de berechting van oorlogsmisdadigers hier te 
lande voldoende armslag, aldus Donker.158 De regeling ten aanzien van het 
ambtelijk bevel - namelijk dat beroep hierop in beginsel niet disculperend 
werkte - uit het Handvest was door de commissie niet overgenomen, omdat 
door de BRvC over deze materie voldoende richtinggevende uitspraken 
waren gedaan.159 De strafmaxima had de Kamercommissie gedacht volgens 
het BBS, dus ook de doodstraf.

Van M aarseveen, die een betoog hield van ongewone sarcastische 
scherpte, zoals dat in de Kamerdebatten na de bevrijding nog niet was voor
gekomen, heeft van de argumentatie van Donker weinig heel gelaten.160 Hij 
meende dat het niet aan de rechterlijke macht was voor de wetgevende 
macht de pas te markeren: niet de wenselijkheid voor het scheppen van be
paalde voorzieningen diende te worden aangegeven, maar de wettelijke 
noodzaak. Met één realiteit had de minister rekening willen houden, na
melijk met het feit dat "de BRvC bepaalde - en gezaghebbende - opvattingen 
huldigt en dat berechting van mannen als Rauter staat of valt met het ant
woord op de vraag of de wet conform deze opvattingen is". Het amende
ment zelf werd door de minister onnodig en schadelijk gevonden. Zware 
schendingen van het oorlogsrecht, zoals aantasting van het leven, de ge
zondheid en de eigendommen van burgers, konden door de Nederlandse 
strafwet afdoende worden gestraft. Een aparte regeling voor Nederland in
voeren, teneinde bepaalde misdaden naar de omschrijving van het Hand
vest van Londen te kunnen bestraffen , suggereerde volgens Van 
Maarseveen dat bepaalde zware misdaden in Nederland niet als zodanig 
werden beschouwd. Dat leek hem absurd. Hij wees erop dat een aantal Eu
ropese landen er van had afgezien de normen van het Londense Handvest 
over te nemen. Tenslotte had de minister er bezwaar tegen een amende
ment, dat eigenlijk een geheel nieuw wetsvoorstel was, door de gehele 
Tweede Kamer zou worden gesteund en waartegen de minister grote beden
kingen had, in de Eerste Kamer te verdedigen. Hij had het beter gevonden 
als de Tweede Kamer de weg van het initiatief had gekozen en zelf het be
treffende voorstel had verdedigd. Wel had hij enig begrip voor het spoed
eisend karakter van de zaak, waardoor de weg van het amendement iets 
meer aangewezen leek.161

Van Maarseveen vond met zijn betoog bij niemand gehoor. De Kamerle
den Sassen, Stokvis en jkvr. Wttewaall van Stoetwegen wensten, vooral 
met het oog op bestraffing van Jodenvervolgingen en deportatie van ar
beidskrachten - welke delicten toch moeilijk onder de Nederlandse strafwet 
konden worden gebracht -, vast te houden aan het amendement.162 Terpstra 
wees er op dat de Kamercommissie van de BRvC had gehoord dat het rege
ringsvoorstel niet voldoende was. Het amendement trachtte het net beter 
dicht te trekken. Verder zag hij niet hoe de minister zich kon onttrekken 
aan de plicht het amendement, nadat dit door de Tweede Kamer was aange
nomen, in de Eerste Kamer te verdedigen. "Dit is nu eenmaal het gevolg 
van het overleg tussen de m inister en de Tweede K am er."163 Van
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Maarseveen kon nog proberen met enig juridisch verweer aan te tonen dat 
het regeringsvoorstel te prefereren was, het pleit was beslecht. Het amende
ment en vervolgens het wetsontwerp werden zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen.164

De Eerste Kamer oordeelde niet anders dan de Tweede Kamer. Ook daar 
vond men algemeen dat het amendement van de Vaste Kamercommissie 
van de Tweede Kamer een verbetering was, opdat geen misdrijf ongestraft 
zou blijven. Anema (ARP), die de enige woordvoerder in de Eerste Kamer 
was over dit wetsontwerp, zei dan ook op 9 juli 1947 dat het wetsontwerp 
zoals dat met prijzenswaardige objectiviteit door de minister in de senaat 
was verdedigd, "principieel iets juister staat en praktisch iets meer omvat
tend is dan het oorspronkelijk ontwerp". Wel zag Anema twee bezwaren 
aan het wetsontwerp kleven: delicten werden achteraf strafbaar gesteld, ook 
al had het BBS zulks ook gedaan; de delictomschrijvingen waren vaag, al 
werd dat enigszins goedgemaakt door de aanknoping in het wetsontwerp 
aan het Nederlands recht. Zonder hoofdelijke stemming is dit wetsontwerp 
in de Eerste Kamer daarop aangenomen.

De berechting van de buitenlandse oorlogsmisdadigers kon weer worden 
aangepakt. Eind 1947 was voor 1200 oorlogsmisdadigers om uitlevering ge
vraagd; 800 van deze misdadigers waren echter voortvluchtig. Inmiddels 
was de uitleveringsprocedure in de bezettingszones in Duitsland verzwaard. 
Tenslotte hebben 241 (Duitse) mannen en 1 (Duitse) vrouw terecht gestaan 
voor de Bijzondere Gerechtshoven, van wie er 203 zijn veroordeeld. Van de 
18 (4 bij verstek) gevallen, waarin de doodstraf viel, zijn er 5 voltrokken. De 
rest kreeg gratie. In 46 gevallen volgde vrijspraak, ontslag van rechtsvervol
ging of niet-ontvankelijk-verklaring c.q. onbevoegd-verklaring van de rech
ter. Enkele honderden Duitsers zijn buiten vervolging gesteld. Van het be
stuurscentrum, het rijkscommissariaat, is - buiten de Rijkscommissaris zelf - 
niemand veroordeeld, evenmin iemand van de Duitse rechters. Het was het 
Kamerlid Donker die nog in de periode-Beel naar het standpunt van de re
gering heeft gevraagd inzake de vervolging van de Duitse commissarissen- 
generaal. Het bleek dat de regering alleen inzake Fischböck, verantwoorde
lijk voor de economische plundering van het land tijdens de bezetting, 
meende grond te hebben voor vervolging. Pas bij duidelijke aanwijzingen 
van directe betrokkenheid bij oorlogsmisdaden werd overgegaan tot ver
volging, zoals bleek uit het antwoord van de regering op vragen van het 
Kamerlid Goedhart naar aanleiding van de invrijheidstelling van een be
langrijke SD-er. Al met al kan niet worden gezegd dat de vervolging van die 
Duitsers, die in Nederland door velen verantwoordelijk werden gehouden 
voor hetgeen bevolking en land tijdens de bezetting was aangedaan, ook na 
wijziging van het BBS (art. 27a) geheel bevredigend is verlopen.165

j. H et Nederlands Beheersinstituut (N BI)
In deel I van de Parlem entaire Geschiedenis van N ederland na 19 4 5  is 

vermeld dat op basis van het Besluit Herstel Rechtsverkeer (E.100) en het 
Besluit Vijandelijk Vermogen (E.133) een Raad voor het Rechtsherstel in
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het leven is geroepen, die de door de oorlog en haar afwikkeling verstoorde 
privaatrechtelijke eigendomsverhoudingen moest regelen en het beheer 
moest voeren over in beslag genomen vermogens, bedrijven en goederen. 
Dit beheer werd door een afdeling van de Raad voor het Rechtsherstel uit
geoefend, welke de naam het Nederlands Beheersinstituut (NBI) droeg. An
dere afdelingen van deze Raad waren die voor rechtspraak, effectenregistra- 
tie, voorzieningen voor afwezigen en voorzieningen voor rechtspersonen. 
Beheerd moesten worden de eigendommen van vijandelijke onderdanen 
en rechtspersonen, waaronder ook Nederlandse bedrijven vielen, waarin 
vijandelijke onderdanen en rechtspersonen een meerderheidsbelang had
den gehad. Vervolgens moest het NBI het beheer voeren over het vermo
gen en de inboedels van nazi-organisaties en van geïnterneerde politieke 
delinquenten in Nederland. Beheer van het vermogen in laatste zin was be
doeld om het vermogen in stand te houden in afwachting van confiscatie of 
teruggave. Beheer van bedrijven van vijandelijke (rechts-) personen of van 
politieke delinquenten geschiedde door vanwege het NBI benoemde perso
nen, liefst geen concurrenten uit de bedrijfstak. Het NBI was een grote orga
nisatie (2000 man, stand 1 januari 1948), waarvan het hoofdkantoor in Den 
Haag stond met bijkantoren in de drie grootste steden in het Westen des 
lands en met 62 kantoren (1949: 12) in andere steden in het land. Daarnaast 
waren er kantoren in de West en in enkele steden in het buitenland.166

Dat het bij het NBI-beheer niet om geringe bedragen en aantallen vermo
gens of bedrijven ging, moge blijken uit het gegeven dat tot en met 1 oktober 
1947 in totaal 137.088 vijandelijke landverraderlijke vermogens en vermo
gens van vijandelijke of van collaboratie beschuldigde rechtspersonen ter 
waarde van 1.443.415.000 gulden onder beheer van het NBI waren gesteld. 
Een deel van deze vermogens werd vanwege de specialistische kennis die 
vereist werd bij beheer en eventuele liquidatie onder supervisie van het 
NBI beheerd door bestaande of nieuw in het leven geroepen organisaties en 
stichtingen. Zo vielen de in beheer genomen land- en tuinbouwbedrijven 
onder de Provinciale Voedselcommissarissen, kwamen grondstoffen en fa
brieken onder de Rijksbureaus voor Handel en Nijverheid en werden 
octrooien en merken door de nieuw ingestelde Stichting Beheer Vijande
lijke Octrooien en Merken en kostbare kunstcollecties door de Stichting Ne
derlands Kunstbezit beheerd. Voor het beheer door het NBI moest worden 
betaald. Het beheerde vermogen (in bedrijfsvorm of anderszins) werd uiter
aard aangesproken voor het onderhoud van de familie van de delinquent 
en van de delinquent zelf en was gemakkelijke prooi voor de fiscus. Veel 
bedrijven verloren bovendien klandizie door het beheer door vreemden of 
moesten zelfs worden geliquideerd. Het vermogensbeheer door het NBI is 
dan ook voor veel politieke delinquenten die konden terugkeren in de 
maatschappij een bron van ergernis geweest. De getroffen delinquenten 
konden niet meer doen dan te trachten via een beroepsprocedure bij de 
voorzitter van de Raad voor het Rechtsherstel de schade te verhalen. Naar
mate het aantal procedures toenam na terugkeer van het grootste deel van 
de geïnterneerde politieke delinquenten in de maatschappij kon de vraag
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worden gesteld of personen en /o f organisaties geen misbruik hadden ge
maakt van dit vermogensbeheer. Hier lag één grond voor de later in het 
parlement aangekaarte noodzakelijke controle op het NBI.167

De meeste klachten van politieke delinquenten over het beheer door het 
NBI golden vooral het beheer van - vaak kostbaar - roerend goed. Meubilair 
en persoonlijke bezittingen van deze delinquenten, voorzover geïnterneerd, 
waren namelijk door het NBI in beslag genomen en aanvankelijk in ge
bruik gegeven aan oorlogsslachtoffers. De inbeslagname is chaotisch verlo
pen - er vond soms regelrechte plundering plaats - en de administratie van 
de goederen was minimaal. Naarmate politieke delinquenten vrij kwamen 
en op zoek waren gegaan naar hun eigendommen - juist in het begin van de 
periode-Beel -, bleek dat in enkele gevallen kostbaar roerend goed, zoals an
tiek en schilderijen, en in veel gevallen minder kostbare goederen als huis
raad en persoonlijke zaken (kleding) waren verdwenen. De klachten en ge
ruchten hierover hebben er toe bijgedragen dat de argwaan in politiek Den 
Haag jegens het NBI toenam, ook als men weinig of geen medelijden had 
met de getroffen politieke delinquenten. Pas in mei 1946 is in de warboel 
rondom de in beslag genomen roerende goederen van politieke delinquen
ten enigszins orde geschapen, waardoor de Stichting Toezicht Politieke De
linquenten deze goederen zoveel mogelijk weer over de vrijkomende de
linquenten kon verdelen en vooral zeer persoonlijke bezittingen aan de 
oorspronkelijke eigenaars konden worden teruggegeven. De resocialisatie 
van de politieke delinquenten vereiste het voorkomen van het gevoel bij 
deze delinquenten niet alleen door iedereen verlaten, maar ook van alles 
beroofd te zijn. Bij beschikkingen van de ministers van Justitie en Financiën 
van 6 mei 1946 (Nedl. Staatscourant 22 mei 1946, nr. 100) werden alle roe
rende goederen van geïnterneerde politieke delinquenten (meubilair, kle
ding), in opslag bij het NBI of door derden in gebruik, gevorderd en werd in 
het belang van de openbare rust en orde het feitelijk gebruik van door het 
Militair Gezag of het NBI in beslag genomen roerende goederen, afkomstig 
van om politieke redenen gedetineerde of voortvluchtige personen, door 
andere Nederlanders verzekerd. De Stichting Toezicht Politieke Delinquen
ten kon hierna de toewijzing van deze goederen ter hand nemen (verkoop 
aan derden met restitutie van de inkomsten hieruit aan de getroffen delin
quenten ofwel verdeling van deze goederen over de uit internering c.q. ge
vangenschap ontslagen delinquenten). Tegenover deze vordering door de 
staat stond een schadeloosstelling. Hoewel de vordering geschiedde op basis 
van het Algemeen Vorderingsbesluit-1940 (Verordeningenblad 1940, nr. 
110), zoals gehandhaafd bij de Algemene Vorderingsregeling-1944, heeft de 
regering vanaf het begin geweigerd de hierbij horende vergoedingsregeling 
voor de betrokken politieke delinquenten toe te passen. De vergoeding voor 
de vordering van deze roerende goederen zou dan immers moeten geschie
den naar de waarde van het moment van vordering. De politieke delin
quenten zouden hierdoor in een gunstiger positie komen dan de Nederlan
ders wier roerende goederen door oorlogsschade waren aangetast. Deze 
laatstgenoemde categorie kreeg immers slechts een beperkte schadeloosstel
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ling op basis van het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden-1945 (Stbl. F. 
255), dat wilde zeggen: geen vervangingswaarde (voor dit systeem, zoals la
ter bevestigd in de wetgeving op de Materiële Oorlogsschaden, zie hoofdstuk 
IV, par. II. 3. a). Bij KB van 18 juni 1946 (Stbl.H. 152) is in afwachting van de 
uiteindelijke vaststelling van de te betalen schadeloosstelling voor deze 
vordering (achteraf) van de roerende goederen een door de minister van Fi
nanciën te bepalen voorschot op deze schadeloosstelling betaalbaar gesteld. 
Deze schadeloosstelling werd bepaald conform enige artikelen uit het ge
noemde Besluit op de Materiële Oorlogsschaden-1945.168

De definitieve regeling van de schadeloosstelling van de door politieke 
delinquenten en de ten onrechte als zodanig gedetineerden geleden schade 
vond plaats bij de Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingsmaatregelen 
van 13 oktober 1950 (Stbl. K. 451), waarvoor het wetsontwerp op 12 maart
1947 bij de Tweede Kamer was ingediend. In art. 13 van deze wet namelijk 
werd de aansprakelijkheid van de staat en de overige publiekrechtelijke li
chamen voor de schade aan roerende zaken, krachtens het Besluit Vijande
lijk Vermogen onder beheer gesteld door het Militair Gezag of het NBI, voor 
zover de schade was veroorzaakt vóór 1 maart 1946, teniet gedaan. Voor de 
geleden schade kon niettemin een tegemoetkoming van staatswege volgens 
richtlijnen van de minister van Financiën door de directeur van het Bureau 
van het Commissariaat voor Oorlogsschade worden gegeven. Dit systeem 
van bevrijding van aansprakelijkheid en tegemoetkoming in de geleden 
schade bestond in deze wet ook in geval van overeenkomsten, vorderingen, 
onteigeningen, onverschuldigde betalingen, schade door onrechtmatige da
den door de staat en de genoemde lichamen in bezet gebied gesloten, uitge
voerd en toegebracht, indien ingevolge een door de rechter (Gerechtshof, 
Den Haag) gegeven verklaring deze overeenkomsten en dergelijke niet 
rechtstreeks waren voortgevloeid uit de verplichting van de bezetter tot het 
herstel of de verzekering van de openbare orde en het openbare leven of de 
staat (of het bedoelde lichaam) ten gevolge van de bezetting of in verband 
met de door de vijand achtergelaten wanorde en met de omstandigheden, 
waaronder door de overheid moest worden gewerkt, niet kon worden toe
gerekend (resp. onrechtmatige daad of door nalatigheid of onvoorzichtig
heid van organen of van personen in dienst van de staat of overige publiek
rechtelijke lichamen in hun dienst na de bevrijding van het Rijk in Europa 
toegebracht). Van deze bevrijding van aansprakelijkheid werden geldlenin
gen, waarbij het recht van de schuldeiser zou blijken uit een schuldbrief of 
uit een inschrijving in een Grootboek der Nationale Schuld, uitgezonderd.

De Tweede Kamerfractie van de KVP heeft in het Voorlopig Verslag op 
dit wetsontwerp laten weten het toch wel wat kras te vinden dat politieke 
delinquenten volgens de regeling voor de oorlogsschadevergoeding hun 
schade kregen vergoed (hetgeen vervangingswaarde betekende voor alleen 
het hoogstnoodzakelijke en het totaal der vergoeding werd beperkt naar 
evenredigheid van de huurwaarde van de woning van de eigenaar), zonder 
dat het waardeverlies werd verdisconteerd in de uiteindelijk opgelegde 
geldboete of verbeurdverklaring. Het Eerste Kamerlid Molenaar (W D ) heeft

1690



Par. I. De afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging

bij de behandeling van dit wetsontwerp deze schadevergoeding als een 
tweede straf voor de politieke delinquenten beschouwd. De regering hield 
echter vast aan het uitgangspunt, zoals nader verklaard in de Memorie van 
Antwoord aan de Tweede Kamer van 8 mei 1948, om aan de benadeelde po
litieke delinquenten geen hogere vergoeding te geven dan aan de materieel 
getroffen oorlogsslachtoffers. De regering wilde van een compensatie met 
opgelegde straffen niets weten en achtte de afrekening voor de luxe goede
ren, buiten vordering van huisraad in beslag genomen, voldoende. De rege
ring liet de verdwijning van luxe-goederen bij de vordering van huisraad 
buiten beschouwing. Voor het verkrijgen van schadevergoeding van deze 
goederen moest de normale rechtsgang bij NBI-beheer worden bewandeld. 
Voor roerende goederen van niet-luxe aard, die de politieke delinquenten 
anders dan door vordering waren kwijtgeraakt, zoals door diefstal van de 
arrestatieploegen of van personeel van een of andere instantie (NBI; inter
neringskampen), gold de regeling van de Wet Overheidsaansprakelijkheid 
Bezettingsmaatregelen ook (verlies door plundering van de bevolking en 
door nalatigheid zoals in geval van vlucht viel hier buiten). De afstandver- 
klaring, zoals die aan veel politieke delinquenten als voorwaarde bij de bui- 
tenvervolgingstelling met betrekking tot al hun door de overheid in beslag 
genomen goederen was opgelegd en door hen geaccepteerd, is uiteindelijk 
door de regering niet gezien als een sta-in-de-weg voor de toekenning van 
een tegemoetkoming of schadeloosstelling naar het model van de Wet 
Overheidsaansprakelijkheid Bezettingsmaatregelen. Op verzoek van de 
KVP-fractie in de Tweede Kamer is ten voordele van de laatst te noemen 
groep in de wet bij de schadeloosstelling voor gevorderde roerende goederen 
van politieke delinquenten een onderscheid gemaakt tussen terecht en ten 
onrechte gedetineerden (zie de volgende subparagraaf in fine).169

Niet alleen de teruggave van of de vervanging c.q. vergoeding voor de 
gevorderde roerende goederen van de politieke delinquenten vroegen om 
regeringsmaatregelen. Ook de teruggave van in beheer genomen vermogens 
en bedrijven van geïnterneerde politieke delinquenten leverde de nodige 
problemen op. Het eerste probleem dat op dit gebied om een oplossing vroeg 
was de bepaling van het einde van het beheer door het NBI. Het was de be
doeling dat bij onvoorwaardelijke invrijheidstelling van de politieke delin
quent een einde werd gemaakt aan het beheer van vermogen en bedrijf van 
deze delinquent. Het was aan de tribunalen, die verbeurdverklaringen kon
den opleggen, om dat einde te bepalen. De verbeurdverklaringen konden 
dan worden opgelegd voordat het vermogen of het bedrijf aan de delinquent 
werd teruggegeven. Aangezien de tribunalen in weinig gevallen van de 
mogelijkheid van verbeurdverklaring gebruikt maakten en niet alle delin
quenten, na veroordeling door een Bijzonder Gerechtshof of na vrijlating, 
voor een tribunaal terecht moesten staan, betekende de uitsluitend aan de 
tribunalen toekomende bevoegdheid om het einde van het beheer door het 
NBI te bepalen een hindernis in de teruggave van bedrijven en vermogens. 
Wanneer er immers geen uitspraak inzake verbeurdverklaring was gedaan 
of de delinquent nooit voor een tribunaal zou verschijnen moest de delin
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quent de teruggave van zijn vermogen of bedrijf via een aparte procedure 
vorderen. Daarbij verzuimden de tribunalen, zo zij al een uitspraak over 
een delinquent met een beheerd vermogen of bedrijf hadden gedaan, een 
bevel tot teruggave van dat vermogen of bedrijf aan het NBI te geven. Ter
zake van vijandelijke (rechts-) personen golden andere regelingen: hier 
dienden bewijzen van "ontvijanding", af te geven door de Raad voor 
Rechtsherstel en de Vreemdelingendienst, een einde te maken aan het be
heer door het NBI.

De teruggave van vermogens en bedrijven aan uit internering of van 
verdere vervolging ontslagen politieke delinquenten behoorde juist ook ge
regeld te worden, omdat door het beleid van Van Maarseveen grote aantal
len politieke delinquenten in de periode 1946-1947 werden vrijgelaten. Op 
basis van 2178 niet-vijand-verklaringen was 44.6 miljoen gulden vrijgege
ven van het in beslag genomen vijandelijk vermogen; 296 vijandelijke 
vermogens ter waarde van 14 miljoen waren definitief geliquideerd en in de 
staatskas gevloeid. Van de overige vermogens waren er 43.214 ter waarde 
van 346.740.000 gulden door het NBI vrijgegeven. Het restant van ruim 1 
miljard gulden, dat door het NBI werd beheerd, bestond in hoofdzaak uit 
pakketten aandelen van vijandelijke (rechts-)personen en vermogens van 
grote van collaboratie verdachte bedrijven; slechts een klein deel van dit be
drag bestond uit vermogensbestanddelen van de politieke delinquenten, die 
evenwel de meerderheid vormden van het getal vermogens, namelijk rond 
de 100.000. Vaak ging het in het laatste geval om bedrijfsvermogens van 
boeren, middenstanders en kleine ondernemers of om vermogens die als 
pensioenvoorziening dienden. Administratieve belemmeringen op de vrij
gave van deze kleine vermogens aan vrijgelaten delinquenten waren er de 
oorzaak van dat deze delinquenten langer dan nodig was ten laste vielen 
van de armenzorg ten koste van de schatkist. Nog erger was het natuurlijk 
als door wanbeheer van de vermogens de opheffing van het beheer door het 
NBI nog niet het einde betekende van de problemen.170

Om de problemen rond de teruggave van vermogens en bedrijven aan 
vrijgelaten politieke delinquenten de baas te worden diende Van Maarse
veen op 25 juni 1947 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in tot wijziging 
van enige artikelen van het Besluit Vijandelijk Vermogen. Door de voorge
stelde wijzigingen zouden niet alleen de tribunalen een beheer kunnen 
beëindigen, maar voortaan ook het NBI zelf, na overleg met de bevoegde 
procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof of in geval van onbelangrij
ke vermogens na ruggespraak met het DGBR van het ministerie van Justi
tie. Het wetsontwerp, dat door de Tweede en Eerste Kamer tegelijk is behan
deld met de begroting van Justitie voor 1948, ontmoette geen tegenkanting. 
De Kamers waren ingenomen met de beperking op de onderbeheers tellin
gen, zodat het wetsontwerp als zodanig geen aanleiding was tot discussie.171

Wél was de indiening van dit wetsontwerp aanleiding om het reilen en 
zeilen van het NBI nader te bespreken. Op de achtergrond speelden de nodi
ge fricties over de openbaarheid van beheer door het NBI. Krachtens art. 4, 
lid 11, van het Besluit Herstel Rechtsverkeer waarborgde het Rijk de finan-
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ciële verplichtingen van de Raad voor het Rechtsherstel. In aansluiting op 
de regels, die voor het financieel beheer van het Rijk gelden, lag openbaar
heid gelet op deze verplichtingen voor het Rijk ten aanzien van genoemde 
Raad voor de hand. Tot de datum van de indiening van het hiervoor ge
noemde wetsontwerp was deze openbaarheid achterwege gebleven. De mi
nister van Justitie, die krachtens art. 8 van het Besluit Herstel Rechtsverkeer 
was belast met het regelen van de wijze waarop de Raad voor het Rechts
herstel en zijn afdelingen (waaronder het NBI) hun beheer voerden en 
dienaangaande rekenschap moesten afleggen, was er tot deze datum nog 
niet in geslaagd zijn ambtgenoot van Financiën over te halen samen met de 
Algemene Rekenkamer een verantwoording voor de Raad voor het Rechts
herstel en het NBI te ontwerpen. De Algemene Rekenkamer, die het onjuist 
achtte dat van het eigenlijke vermogensbeheer door het NBI geen verant
woording aan de Rekenkamer en de wetgevende macht werd afgelegd en 
geen genoegen wenste te nemen met de ingezonden accountantsrapporten 
omtrent de lasten en baten van het NBI en het Centraal Bureau voor Effec- 
tenregistratie, had in de loop van 1947 sterke druk op Van Maarseveen uit
geoefend bedoelde voorschriften voor het beheer uit te vaardigen en open
baar verslag uit te brengen van het gevoerde beheer. Zoals gezegd was op dit 
terrein tot de behandeling van het hiervoor genoemde wetsontwerp geen 
vordering gemaakt. Vandaar dat de Vaste Commissie voor Privaat- en 
Strafrecht uit de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag dat werd uitge
bracht over het genoemde wetsontwerp kon schrijven dat men algemeen de 
indruk had van een geheimzinnige warboel bij het NBI, waar te hoge kosten 
voor het beheer werden berekend en wanbeheer de vermogens zou hebben 
aangetast. Men kende de geruchten over diefstal van goederen. De teruggave 
van het roerend goed, dat in de tijd kort na de bevrijding was verdeeld on
der de oorlogsslachtoffers, was een vrijwel onmogelijke zaak. Ook het te
rugvorderen van de woningen, die eigendom waren van de delinquenten, 
was bijna ondoenlijk gebleken.172 De al eerder genoemde wetgeving Over
heidsaansprakelijkheid Bezettingsmaatregelen stelde in het geval van het 
verlies van roerende goederen (huisraad, kleding) slechts een tegemoetko
ming in de schade voor de benadeelden in het vooruitzicht.

Uit het debat in de Tweede Kamer op 4 december 1947 bleek dat de nala
tigheid van de regering om het NBI onder openbare controle te brengen zich 
wreekte: alle fracties spraken namelijk onomwonden hun afkeuring uit 
over het NBI-beleid. Het Kamerlid Roolvink (KVP) kwam met een lange 
lijst van gevallen van misbruik door het NBI. Hij zag zelfs de noodzaak om 
de rechter in te schakelen bij klachten over het beheer door het NBI. 
Terpstra (ARP) vond de behandeling door het NBI van de NSB-ers ronduit 
onbehoorlijk. ’’Ik kan niet zonder schaamte aan dit alles terugdenken.’’ De 
freule (CHU) onderstreepte deze betogen. Zij kon het wanbeheer wel ver
klaren uit de chaos bij de bevrijding, maar het was geen verheffend beeld 
van de rechtsstaat. Hoogcarspel (CPN) wist te vermelden hoezeer Joodse na
bestaanden moeite hadden op basis van het erfrecht Joodse bezittingen uit 
het beheer van het NBI los te krijgen.
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De meeste kritiek op het NBI kwam van de socialiste mevr. Tendeloo. Zij 
was het die de geheimzinnigheid rondom het NBI wilde doorbreken. Er was 
weliswaar een jaarverslag van het NBI ten behoeve van de betrokken mi
nisters en de Raad voor het Rechtsherstel, terwijl deze Raad en de Algeme
ne Rekenkamer rekening en verantwoording van het NBI moesten contro
leren: publiek was de zaak niet. In een rechtsstaat heeft de verdachte recht op 
bescherming van zijn persoon en goed, zelfs de politieke verdachte, aldus 
dit Kamerlid, hoezeer men de wandaden van deze verdachte zou veraf
schuwen. Daarom moest de zaak van het NBI worden uitgemest, moesten 
de klachten over het beheer worden nagegaan, de fouten hersteld en de 
goederen aan de wettige eigenaars worden teruggegeven. Hoewel de minis
ter zelf in de Memorie van Antwoord bij zijn begrotingsvoorstellen voor
1948 had toegegeven dat de inbeslagneming en verdeling van goederen van 
de politieke delinquenten vaak onbevoegd was geschied, waarbij "ook dief
stal en verduistering meermalen heeft plaats gevonden", leek de minister in 
de debatten in de Kamer niet bereid het NBI de duimschroeven aan te 
draaien. Voor de kleine bezitters onder de delinquenten zag hij geen moge
lijkheid nog iets te doen. Voor een klachtenbureau zag hij geen ruimte, 
noch zag hij de mogelijkheid om de rechter in te schakelen. Klachten kon
den bij de Raad voor Rechtsherstel worden ingediend. Het NBI was een cri- 
sisorganisatie met capabele leiding en wellicht niet altijd gelukkig gekozen 
lagere echelons.173

Het betoog van Van Maarseveen heeft de Tweede Kamer alleen maar 
kunnen sterken in haar voornemen het NBI onder sterke publieke controle 
te plaatsen. Mevr. Tendeloo diende een motie in, waarin werd gevraagd om 
openbaarmaking van de stukken van het NBI en de instelling van door de 
regering in het leven te roepen plaatselijke klachtencommissies, die open
baar verslag zouden uitbrengen van hun werkzaamheden. In zijn reactie zei 
de minister verdere vertraging van het werk van het NBI te vrezen, indien 
dergelijke klachtencommissies werden ingesteld. Ook zou de regering vol
gens Van Maarseveen nog moeten overwegen of wel gevolg kon worden 
gegeven aan het verlangen van de Kamer. De Kamer echter nam de motie- 
Tendeloo zonder meer met algemene stemmen aan.174 In de debatten in de 
Eerste Kamer over de Justitiebegroting op 9 maart 1948 zei Van Maarseveen, 
naar aanleiding van vragen van Van Heuven Goedhart (PvdA) over de uit
voering van deze motie-Tendeloo, dat hij onder de indruk was van de al
gemene steun voor deze motie. "Wanneer de Tweede Kamer in de uitoefe
ning van haar functie ten aanzien van het regeringsbeleid een dergelijke 
maatregel noodzakelijk acht, dan ben ik zeer geneigd om de totstandkoming 
van een dergelijke maatregel te bevorderen."175

In de vergadering van de ministerraad van 15 maart 1948 kwam dan ook 
een nota van de minister van Justitie aan de orde, waarin plannen tot uit
voering van de motie-Tendeloo werden uiteengezet. Het eerste voorstel be
trof het instellen van direct toezicht via het departement van Justitie op het 
NBI. Lieftinck was het hiermede oneens: dit toezicht diende door Financiën 
te worden uitgeoefend. Van den Brink eiste namens Economische Zaken
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bemoeienis met het NBI, waardoor hij uiteindelijk ook eens zou kunnen 
weten hoeveel bedrijven onder beheer waren gesteld. Daarover had hij nog 
steeds geen duidelijke gegevens. Op voorstel van Beel werd besloten de ad
ministratieve leiding over het NBI bij Justitie te laten en de financiële con
trole bij Financiën (Accountantscontrole). Met Economische Zaken zouden 
deze twee departementen en mogelijk nog andere betrokken ministeries een 
soort samenwerkingsorgaan gaan vormen om het NBI in de greep te krij
gen. Het tweede voorstel betrof het instellen van klachtencommissies in die 
plaatsen, waar een NBI-kantoor was, teneinde de stemming onder de bevol
king jegens het NBI te verbeteren. Dit plan had, zo deelde de minister van 
Justitie mede, tot grote onrust geleid binnen het NBI. Lieftinck en enkele 
andere ministers zagen weinig in dit plan. Beel vond echter, hoezeer hij zelf 
geen voorstander was van deze commissies, dat aan dit plan niet was te ont
komen, nu de motie-Tendeloo zo ruim was aangenomen. Daarop besloot de 
ministerraad tot instelling van deze commissies over te gaan, zij het dat - op 
voorstel van Lieftinck - het aantal klachtencommissies zo laag mogelijk zou 
worden gehouden.176

Het besluit van de ministerraad is uitgevoerd. De Centrale Accountants
dienst van het ministerie van Financiën oefende voortaan controle uit op 
het NBI. De klachten- en controlecommissies, Commissies Beheersconflic- 
ten genaamd, die het doen en laten van de ambtenaren van het NBI moes
ten controleren, zijn ingesteld (18 stuks). In de periode 1 oktober 1948 - 1 
oktober 1949 kregen deze commissies ca. 3100 klachten binnen, waarvan er 
2660 inderdaad op het NBI betrekking hadden. Ongeveer 1000 klachten 
werden ongegrond verklaard, de rest was in behandeling (het merendeel) of 
tot bevrediging van de klager door deze commissies in samenwerking met 
het NBI opgelost. Het jaarverslag van het NBI over 1947 is nog onder het 
bewind van Van Maarseveen op Justitie aan alle Kamerleden en aan de pers 
gestuurd. Om de geruchtenstroom over het NBI in te dammen heeft de 
Centrale Vermogensopsporingsdienst (Financiën) de opdracht gekregen om 
mogelijke onregelmatigheden van de plaatselijke NBI-bureaus na te gaan. 
Men kwam tot 108 rapporten over merendeels onbelangrijke zaken.177

De kwestie van het herstel van het Rechtsverkeer heeft vele jaren ge
sleept. De effectenregistratie bleek het meest ingewikkeld, terwijl het NBI 
ook werd gehandhaafd zolang de ontvijanding voortduurde en er nog geen 
voorlopig akkoord - in afwachting van een vredesverdrag met geheel Duits
land - met de belangrijkste staat op Duitse bodem, de Bondsrepubliek Duits
land, was gesloten. De verlenging van de indieningstermijn voor verzoeken 
tot ontvijanding bij de wet Bestemming Vijandelijk Vermogen (Stbl.20 juli 
1951, nr.311) was door veel betrokkenen benut; bovendien kon de overheid 
op grond van art. 12 van deze wet in het algemeen belang geconfisceerd ver
mogen teruggeven (zie hiervoor hoofdstuk II, par.III.4.b, alsook de daarbij 
behorende aantekening 20 met betrekking tot het tweede wetsontwerp onder 
nr.2108). Er werd naar gestreefd om in een akkoord met de Bondsrepubliek 
onder alle nog ten gevolge van de oorlogstijd hangende kwesties een streep 
te trekken, derhalve ook onder de ontvijanding. Een akkoord met de
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Bondsrepubliek, die inzake de afwikkeling van de oorlog zich opwierp als 
rechtsopvolger van de Duitse staat en derhalve ook als vertegenwoordiger 
van de belangen van alle Duitse getroffenen (vgl. de toenmalig gehanteerde 
"Alleinvertretung" in het diplomatieke verkeer tussen de westerse landen 
en de Bondsrepubliek onder uitsluiting van de DDR), zou immers de con
fiscatie van vijandelijk bezit en de tot stand gebrachte grenscorrecties voor
lopig moeten regelen in het licht van de aangebrachte oorlogsschade in Ne
derland. Bij de genoemde wet Bestemming Vijandelijk Vermogen was de 
opbrengst van de confiscatie van vijandelijk vermogen bestemd voor de be
strijding van de kosten bij de vergoeding van deze oorlogsschade. Het be
langrijkste resultaat van de werkzaamheden van het NBI is de overheve
ling van geconfisceerd of verbeurd verklaard bezit voor dit doel geweest. Op 
30 september 1954 was daardoor al bijna 250 miljoen gulden in de staatskas 
gevloeid, wat uiteindelijk is opgelopen tot ca. 900 miljoen gulden. De meest 
zichtbare overgang van vijandelijk bezit in Nederlandse handen is de con
fiscatie van grond, opstallen en inboedel van Huize Doorn geweest, het 
voormalig verblijf van de ex-keizer van Duitsland, Wilhelm II. Het W ad
deneiland Schiermonnikoog, sedert 1892 in handen van de Duitse adellijke 
familie Von Bernstorff, werd evenzo door de Nederlandse staat geconfis
ceerd. Het akkoord tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland van 
1960 heeft de confiscatie van het vijandelijk bezit bevestigd; de BRD zou uit 
eigen middelen aanspraken ten gevolge van deze confiscatie op basis van 
bestaande wetgeving tegemoet treden. Op een enkel punt werd deze confis
catie - mét het merendeel van de grenscorrecties - bij dit akkoord ongedaan 
gemaakt. Zo werd vastgelegd dat Nederland de ten nadele van Duitse boeren 
in beslag genomen landerijen aan deze kant van de grens, voor zover in 
staatsbezit, zou terugverkopen. Door dit akkoord met de BRD, wier inwo
ners en rechtspersonen ook het meest door deze confiscatie waren getroffen, 
kon worden overgegaan tot opheffing van de Raad voor het Rechtsherstel 
en het NBI, waartoe op 16 juni 1964 een wetsontwerp werd ingediend. De 
wet kwam pas in 1967 in het Staatsblad (nr. 163, d.d. 9 maart 1967). Op 1 juni 
1967 trad deze wet in werking (Stbl. 1967, nr. 243). Aangezien de afdeling Ef- 
fectenregistratie van de Raad voor het Rechtsherstel buiten deze opheffing 
moest worden gehouden vanwege enige nog niet afgeronde kwesties, werd 
voor de beëindiging van deze afdeling een aparte wet uitgevaardigd (Stbl. 
1971, nr. 1), die op 1 oktober 1971 in werking trad (Stbl. 1971, nr. 541).178

k. Schadeloosstelling van ten onrechte gedetineerden
De massale internering kort na de oorlog van personen, die van politieke 

of economische collaboratie werden verdacht, had met zich mee gebracht dat 
ook veel onschuldige personen of personen, wier schuld te gering was om 
(langdurige) internering te kunnen rechtvaardigen, waren geïnterneerd. 
Aanvankelijk had Van Maarseveen het standpunt ingenomen dat ten on
rechte gedetineerden geen vergoeding zouden krijgen. Ds. Zandt (SGP) heeft 
hiertegen in de Tweede Kamer op 21 november 1946 krachtig geprotesteerd. 
Hij achtte het een kwestie van recht dat personen, die vaak op valse be-
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schuldigingen een jaar lang geïnterneerd waren geweest en pas in vrijheid 
waren gesteld door het vrijlatingsbeleid van Van Maarseveen, schadever
goeding zou worden aangeboden. De minister toonde zich bereid een rege
ling te treffen naar analogie van art, 89 van het Wetboek van Strafvorde
ring. Een totale schadevergoeding kon dit niet zijn, maar wel een tegemoet
koming in die gevallen, welke de rechter daartoe aangewezen zou achten. 
Veel vaart heeft de uitvoering van deze toezegging niet genomen, want op 4 
december 1947 moesten Derks (KVP), Stokvis (CPN) en Zandt (SGP) aan de 
minister nog vragen waar het wetsontwerp voor de schadeloosstelling aan 
ten onrechte gedetineerden bleef. De minister zei de Tweede Kamer toe dat 
spoedige indiening van een dergelijk wetsontwerp kon worden verwacht.179

Het wetsontwerp, op 18 maart 1947 bij de Tweede Kamer ingediend, stelde 
voor om aan personen een schadevergoeding toe te kennen, indien hun za
ken aan de kennisneming van een strafrechter waren onderworpen geweest 
en zonder oplegging van straf of maatregel waren geëindigd, indien hun 
zaak voor een tribunaal was gekomen en de beschuldiging vervallen was 
verklaard en indien iemand door de procureur-fiscaal bij een bijzonder ge
rechtshof onvoorwaardelijk buiten vervolging was gesteld daar de gerezen 
verdenking ongegrond was gebleken. De vergoedingsaanvragen zouden 
worden beoordeeld door de arrondissementsrechtbank - na de invoering 
van de wet Overgang Bijzondere Rechtspleging aangewezen instantie ter 
vervanging van het Bijzonder Hof -, naar billijkheid, rekening houdend 
met de levensomstandigheden, het vroegere levensgedrag en de houding 
tijdens de detentie van de gewezen gedetineerden. De vergoeding zou ten 
hoogste vijf gulden per celdag bedragen. Elke beschikking was definitief. In 
de ministerraad van 19 januari 1948, waar dit wetsontwerp aan de orde 
kwam, was Lieftinck aanvankelijk bevreesd geweest voor de hoge kosten, 
die uit de invoering van deze wet zouden voortvloeien. Van Maarseveen 
stelde hem gerust. Tot september 1947 had de BRvC in 36 gevallen tot vrij
spraak of ontslag van rechtsvervolging besloten: de Bijzondere Hoven in 
477 gevallen. Het aantal personen dat door de procureurs-fiscaal onvoor
waardelijk buiten vervolging was gesteld, omdat de verdenking ongegrond 
was gebleken, schatte Van Maarseveen op ongeveer 500. Van de tribunalen 
was niet bekend in hoeveel gevallen de beschuldigingen vervallen waren 
verklaard: gelet op de weinig formele wijze waarop deze colleges recht had
den gesproken verwachtte hij niet dat dit getal groot kon zijn. Van de 1000 
mogelijke aanvragen, zouden er toch slechts ongeveer 150 worden toegewe
zen, aldus de schatting van de minister van Justitie. De kosten werden dan 
ook op hoogstens 1 miljoen gulden geraamd. Hiermede kon de ministerraad 
instem m en.180

Vooroverleg tussen de Vaste Kamercommissie voor Privaat- en Straf
recht en de minister heeft het wetsontwerp echter zodanig gewijzigd, dat de 
kosten wel eens tegen konden vallen. Allereerst werd de kring van kandi
daten voor deze schadevergoeding uitgebreid, doordat personen, die feitelijk 
in vrijheid waren gesteld zonder formele buitenvervolgingstelling, alsnog 
door de officier van justitie onvoorwaardelijk buiten vervolging konden
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worden gesteld op basis van het ongegrond zijn van de aanklacht. De aan
klacht werd ook ongegrond geacht, wanneer de schuld onvoldoende werd 
geacht voor strafoplegging volgens het BBS of het Tribunaalbesluit. De cel- 
dagvergoeding werd opgetrokken tot 8 gulden, terwijl een extra bedrag van 
500 gulden kon worden toegewezen voor derving van inkomsten en kosten 
van rechtsbijstand. De arrestanten uit de Militaire Gezagsperiode bleven 
buiten deze vergoedingsregeling, omdat Justitie zich niet bij machte ver
klaarde het getal arrestanten uit deze periode te laten nagaan en naar de 
normen van het wetsvoorstel te laten toetsen.

Het wetsontwerp is traag behandeld. De openbare behandeling in de 
Tweede Kamer vond pas plaats op 30 september 1949. Een deel van de PvdA, 
onder aanvoering van Scheps, bleek toen tegen dit wetsontwerp gekant te 
zijn, omdat men prioriteit wilde geven aan de verzorging van de oorlogs
slachtoffers, de Joden, de spoorwegstakers en oud-illegalen. Een motie die dit 
verwoordde behaalde echter onvoldoende steun. De Tweede Kamer ging 
daarop in meerderheid met het wetsvoorstel akkoord (48-22), waarbij een 
deel van de PvdA en de CPN tegen heeft gestemd. In de Eerste Kamer stem
den op 11 oktober 1950 de CPN en enkele CHU-senatoren tegen.181 Aange
zien de verzoeken tot schadevergoeding voor 1 mei 1951 moesten zijn inge
diend, kon de minister eind 1951 het totaal aantal verzoeken al medede
len.182 Er bleken 6277 verzoeken te zijn ingediend. Ongeveer 1600 verzoeken 
tot schadevergoeding voor ten onrechte ondergane detentie zijn toegekend, 
waarmede een bedrag van 830.000 gulden was gemoeid. Vanuit de Tweede 
Kamer is druk uitgeoefend op de minister van Justitie om de mogelijkheid 
van beroep op de afwijzing van het verzoek tot deze schadevergoeding te 
openen, maar de minister heeft aan de oorspronkelijke opzet van de wet 
niets willen veranderen. De kosten van deze wet zijn derhalve binnen het 
geraamde bedrag gebleven. Hieraan dient te worden toegevoegd dat de ten 
onrechte gedetineerden krachtens de wet Overheidsaansprakelijkheid 
Bezettingsmaatregelen (Stbl. 1950, nr. K. 451, art. 15.2) een hogere schade
loosstelling voor de gevorderde roerende goederen kregen dan de terecht 
gedetineerden, namelijk overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen 
Vorderingsbesluit-1940, dat wilde zeggen op de werkelijke waarde van de 
gevorderde goederen en wel naar de waarde op het moment van de inwer
kingtreding van de vorderingsbeschikkingen ten aanzien van de roerende 
goederen van geïnterneerde politieke delinquenten (22 mei 1946).183 De kos
ten voor de staat voor de ten onrechte opgelegde detentie aan een aantal van 
politieke delicten (ten onrechte) verdachte personen zijn derhalve nog wat 
hoger geweest dan het hierboven genoemde bedrag dat door de minister van 
Justitie in 1951 is genoemd.
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Belinfante, a.w., p. 546.

36 Belinfante, a.w., p. 547.

37 Aanhangsel HEK 1946-1947, p. 25, vel 12. Omdat een spoedige afdoening van de gratiever
zoeken een van de beleidsdoeleinden van de minister was, had deze bij KB van 14 jan. 1947 
(Stbl. H.18) een wijziging aangebracht in het Bijzonder Gratieadviesbesluit, waarbij de eis 
van een plenair advies van de BRvC, waarmede veel tijd gemoeid was, was komen te verval
len.

38 Trouw, 5 febr. 1947; Het Parool 5 febr. 1947; ook Groen, Landverraders, p. 113. Zie ook NJB 
22(1947), pp. 95-96.

39 Trouw, 28 febr. 1947.

Belinfante, a.w., p. 551.

41 Groen, Landverraders, p. 99, alwaar enige gevallen van eigen richting worden vermeld.

42 Trouw, 8 febr. 1947; NJB 22(1947), p. 116, persverklaring ministerie van Justitie.

43 Interview met J. Zaaijer door P.J. Kat, Onze falende rechtsorde na de bevrijding, dl. I, N RC  
26 febr. 1972.

44 Groen, Landverraders, p. 113; Belinfante, a.w., pp. 548-550.

45 MR 3 mrt. 1947, pt. 2 A a.

4^ J.M. van Bemmelen, Het recht van gratie, in: NJB 22 (1947), pp. 158-161; F.J.F.M. Duynstee, 
Het Recht van Gratie in de Bijzondere Rechtspleging, in: NJB 22(1947), pp. 161-162.

4 7 G.E. Langemeijer, Het Recht van Gratie in de Bijzondere Rechtspleging, in NJB 22(1947), 
pp. 177-178.

48 Jhr. J. van der Does de Willebois, Onwaardig en onduldbaar, in: NJB, 22(1947), pp. 113-115.

49 Het Parool, 5 feb. 1947; NRC  22 febr. 1947; Trouw, 7 febr. 1947; NRC  14 feb. 1947.

50 De Tijd 6 mrt. 1947. De vraag van het NIPO was: wat moet er met de ter dood veroordeelden 
gebeuren? Antw.: 63% onmiddellijk doodschieten; 6% geen haast; 22% doodvonnis niet 
uitvoeren; 9% geen mening. Zie ook Groen, Landverraders, p. 144.
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Zegering H., EK 5 mrt. 1947, p. 472; Kolff, pp. 473-474 I; Kolfschoten, p.477 II; Van Asch 
van Wijk, EK 6 mrt. 1947, p.480 I; Donkersloot p.482 I; Koejemans, p. 488. Schneider wilde zich 
over dit vraagstuk naar zijn zeggen niet uitlaten, omdat hij niet voldoende was ingewerkt, zie 
p. 487.

52 Antw. min.: EK 6 mrt. 1947 pp. 489 11-494 I; 2e termijn Donkersloot, pp. 497 11-498 I; Van 
Maarseveen, p. 498 II.

53 Belinfante, a.w., pp. 550-551; NRC  26 febr. 1972, samenvatting P.J. Kat van uitlatingen van 
prof. W.H. Nagel voor de VARA-TV gedaan. Zie ook H.Th.J.F. Van Maarseveen, Gratie 
(samen met L.H.C. Hulsman), Deventer 1966, p.11.

54 Van Maarseveen, EK 6 mrt.1947, p.490-492.

55 Min., EK 6 mrt. 1947, p. 494 I. Opmerkelijk is dat de minister hier zijn eigen specifiek be
leid ter beperking van de executies liet samenvallen met de slechts algemeen bedoelde wens 
van de Tweede Kamer tot een beperkt aantal executies. Het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer was opgesteld vóór de affaire-Zaaijer; noch in het parlement, noch in den lande was 
men op de hoogte van de wens van de leiding van het departement om slechts enkele tiental
len executies daadwerkelijk te doen plaats vinden. Zeker was men niet op de hoogte van de 
onvrede bij de rechterlijke macht en bij het Staatshoofd met het gratiebeleid van de minister 
van Justitie. Die onkunde gebruikte Van Maarseveen als vorm van instemming met zijn ge
heime beleid om executies getalsmatig te beperken. De Tweede Kamer heeft nagelaten de mi
nister hierover op de vingers te tikken. Kort na de oorlog was een groot deel van de bevolking 
vóór de doodstraf: zie W.M.E. Noach, De Bijzondere Rechtspleging, Straf- en Tuchtrechtelijk 
optreden tegen onvaderlandslievend gedrag uit de bezettingsjaren, 's-Gravenhage 1948, p. 31. 
In oktober 1945 was 73% voor de doodstraf, 20% was tegen en 5% had geen mening. De vrees 
van de minister dat bij het loslaten van de richtlijnen van 1946 rechtsongelijkheid kon optre
den bij de gratieverlening was in zoverre illusoir dat in de periode 1945-1946 slechts zeer 
weinig doodvonnissen werkelijk waren geëxecuteerd, namelijk alleen van enkele duidelijke 
kopstukken (Mussert, Blokzijl).

56 Donkersloot, EK 6 mrt. 1947, p. 4 9 7 II.

57 Zaaijer houdt het er achteraf op dat de gratieafdeling van het departement zich als een 
superrechtbank voelde. De administratie was op de stoel van de rechter gaan zitten. Zie NRC
26 febr. 1972, a.w.. Zaaijer beschouwt het hanteren van de term "staatsbelang" door Van 
Maarseveen als louter een kreet, waarmede de minister indruk maakte op de massa. In zijn al 
aangehaalde studie over de gratie meent prof. Van Maarseveen (p. 8) dat het dispuut over de 
hantering van de gratie volgens geheime richtlijnen door de minister - derhalve over de vraag 
hoever de ministeriële verantwoordelijkheid op dit punt strekte - een achterhoedegevecht is 
geweest van de strijd die eigenlijk tussen 1866 en 1868 met de vestiging van het parlementaire 
stelsel werd beslist.

58 Vragen Donker, 21 febr. 1947, HTK 1946-1947 Aanhangsel, p. 117, nr. 96.

59 Donker, TK 20 mrt. 1947, p. 12481; Burger, p. 12691.

60 Scheps, 21 mrt. 1947 TK, p. 1286 I.

61 Sassen, TK 20 mrt. 1947, p. 1256 I; Van der Feltz, TK 21 mrt. 1947, p. 1283 II; Terpstra, pp. 
1253 11-1254 I; Stokvis, TK 20 mrt. 1947, p. 1263.

62 Min., TK 21 mrt. 1947, p. 1293 II. Inmiddels is er jurisprudentie dat de minister niet bevoegd 
was Zaaijer disciplinair te straffen. Bevoegd was slechts de tot benoemen bevoegde autoriteit, 
dat is de Kroon. De straf had dus moeten worden opgelegd bij KB en niet door de minister, al
dus prof.mr. A.D. Belinfante in het eerder genoemd schrijven aan de auteur van 24 augustus 
1987, dat het commentaar op dit hoofdstuk bevatte.
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63 Burger, TK 20 mrt. 1947, p. 1269 II.

64 Scheps, TK 21 mrt. 1947, p. 1285 II.

65 Stokvis, a.v., p. 1263 II.

66 Sassen, p. 1256 en Terpstra, pp. 1253 11-1254 I, TK 20 mrt. 1947; Zandt, pp. 1289 II -1291 I; 
Vonk, p. 1288 I.

67 Min., TK 21 mrt. 1947, pp. 1291 11-1292; 2e termijn: pp. 1344 11-1345, cit. p. 1345 II, TK 26 mrt.
1947. De minister bestreed dat dit gratiebeleid amnestiebeleid was, omdat amnestie algemeen 
werkt en gratie individueel wordt toegepast, zie p. 1293 I.

68 Min., TK 26 mrt. 1947, pp. 1345 11-1346 I.

69 Donker, TK 20 mrt. 1947, pp. 1248-1250; zie artikelen in Het Vrije Volk van 19 en 20 febr.
1947. Verder: Tweede Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht, nr. 372, 
stuknr. 8, pt. 8 Doodstraf, p. 42, behorende bij het Wetsontwerp Nadere Voorzieningen Bijzon
dere Rechtspleging, HTK 1946-1947 Bijlagen. Dit voorstel van Donker had bijval ontvangen in 
de vorm van een adres aan de Tweede Kamer, van het Landelijk Anti-doodstrafcomité.

70 Terpstra, TK 20 mrt. 1947, p. 1253 II; de freule, idem, pp. 1264 11-1265 I.

71 Sassen, a.v., p. 1256 II; Stokvis, idem, pp. 1262 11-1264 I. Stokvis hanteerde onder meer van 
Buys, De Grondwet, dl. I, p. 275; D. Simons, Een paar opmerkingen over de toepassing van het 
gratierecht, in: Tijdschrift voor Strafrecht, dl. XIII, pp. 387-409; C.W. van der Pot, Handboek 
van het Nederlandse Staatsrecht, 2e druk, p. 381; H. de Groot, De iure belli ac pacis, boek
XIII, cap. XI, par. 16 en M. Luther, Tischreden oder Colloquia, nr. 63, par. 8: \Ner den Tod ver
dient hat, mit dem nur hinweg.

72 Min., TK 21 mrt. 1947, p. 1292 II; Donker, idem, 26 mrt., p. 1340 I.

73 Vragen Donker, antw. min., Aanhangsel TK 1946-1947, p. 118 nr.96; min. TK 26 mrt. 1947, p. 
1344 II.

74 Vervolgantwoord min. op vragen Donker van 21 febr. 1947, p. 219, nr. 194; Belinfante, a.w., 
pp. 550-551.

75 Tussen juni 1947 en jan. 1948 waren er geen executies; de voltrekking van het doodvonnis aan 
Ans van Dijk op 14 jan. 1948 was daarna de eerste van een serie van 4 voor 1948. In 1949 zouden 
13 doodvonnissen worden voltrokken; in 1950 drie en in 1952 twee. Overigens was op de dag dat 
het verslag van het requisitoir van Zaaijer in de pers kwam juist bekend gemaakt dat op een 
gratieverzoek afwijzend was beschikt, zie Het Parool 5 febr. 1947 inzake G.J.H. Ganzevles; 
Groen, Landverraders, p. 118; Trouw vond in een redactioneel commentaar op 7 febr. 1947 deze 
coïncidentie "merkwaardig".

76 Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. IV, HTK 1947-1948 Bijlagen A, afd. Doodstraf- 
Gratie.

77 Donker, TK 3 dec. 1947, p. 605; Terpstra, p. 6 0 7 II; min. TK 4 dec. 1947, pp. 618 II- 619 I.

78 Van Heuven Goedhart, EK 9 mrt. 1948, pp. 262 II-263 I; min., EK, 10 mrt. 1948, pp. 280 II- 
2 8 1 1; Van Heuven G., p. 283 I.

79 Zie over deze zaak ook: P.P.T. Bovend’Eeert, Het gratiebeleid terzake van de doodstraf, 
in: Staatkundig Jaarboek 1985, Amsterdam 1984, pp. 147-162.

80 Zie Igor Comelissen, De zaak tegen de verraadster Ans van Dijk, in: Vrij Nederland, 23 dec. 
1972, p. 5.

81 Vonnis BRvC, Na-oorlogsche Rechtspraak, 1107, d.d. 24 sept. 1947.

82 MR 22 dec. 1947, pt. 2 B c; MR 29 dec. 1947, pt. 14.
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83 Belinfante, a.w., pp. 443 en 557, meent dat het massale verraad door Ans van Dijk niet uit 
de rij viel van andere soortgelijke gevallen van massaal verraad. Dat Ans van Dijk Jodin was 
maakte haar positie bijzonder kwetsbaar. Belinfante wijst op de gratiëring van Lages en Aus 
der Fünten. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 6 I, 
wet. ed., 's-Gravenhage 1975, pp. 366-367, meent dat het Bijzonder Gerechtshof in Amsterdam 
niet voldoende aandacht heeft besteed aan de dwangpositie van Ans van Dijk, alhoewel De 
Jong de straf op zichzelf niet te zwaar acht. Ook hij meent dat slechts weinig Jodenjagers tot 
de zwaarste straf zijn veroordeeld, waarvan de meeste gratie kregen. Sommige Jodenjagers zijn 
in het geheel niet tot de doodstraf veroordeeld.

84 Voor de samenstelling van de commissie-Van Schaeck-Mathon, zie Belinfante, In plaats 
van bijltjesdag, p. 157, nl. de leden: mr. J. Zaaijer, proc.fiscaal Den Haag; mr. B.H. Kazemier, 
raadadviseur van Justitie, Ch.J. Enschedé, subsituut-griffier bij het Bijzonder Gerechtshof in 
Den Haag en mr. A.D. Belinfante, lid-secretaris. Zie verder het wetsontwerp Nadere Voor
zieningen met betrekking tot de Bijzondere Rechtspleging, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 372, 
ingediend op 16 dec. 1946, met Memorie van Toelichting. Er waren nog slechts 10.000 eenvou
dige zaken berecht (voor het merendeel) door de Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen. Er 
waren nog 200.000 zaken in onderzoek.

8  ̂ De minister stelde zich voor om reeds opgelegde verbeurdverklaringen van gehele vermo
gens te beperken door de toewijzing van een deel van dit vermogen om de schuldige en zijn gezin 
in hun levensonderhoud te doen voorzien.

8^ Regeling ontzetting rechten, Stbl. G.218.

87 Voor een overzicht van de schriftelijke en mondelinge voorbereiding van dit wetsontwerp: 
zie het Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht, nr. 372, 4; de 
Memorie van Antwoord, nr. 372, 5 met Nota van Wijziging; verslag van de bijeenkomst van de 
Vaste Commissie met de minister - bijgestaan door diens adviseurs mr. B.H. Kazemier en mr. 
A.D. Belinfante - nr. 372, 8 met tweede Nota van Wijziging van 14 maart 1947.

88 Donker, TK 20 mrt. 1947, pp. 1244 I I - 12511.

89 Terpstra, a.v., p. 1253 I; Sassen, p. 1255 II; Stokvis, p. 1261 I; de freule, p. 1265 I.

90 Min., 21 mrt. 1947 TK, p. 1294; Donker, 26 mrt. 1947 TK, pp. 1347I I -1348 I; min., p. 1348 I.

91 Terpstra, TK 20 mrt. 1947, pp. 1251-1254; Stokvis, pp. 1259-1260.

92 De Rijksverzekeringsbank had op 11 febr. 1947 bij de min. van Sociale Zaken geprotesteerd 
tegen het plan om oud-delinquenten in lage banen weer aan te nemen. Op 14 jan. 1947 hadden 
1500 ambtenaren van deze bank een manifestatie gehouden tegen dit plan. Koenen (CPN) had 
op 2 okt. 1946 vragen gesteld, waarop hij van Beel op 2 nov. 1946 antwoord had gekregen, zie 
TK Aanhangsel vel 15, vraag 21. Op 23 jan. 1947 had Koenen wederom schriftelijk gevraagd 
hoe het kwam dat minister Drees bij brief van 28 nov. 1946 aan de Rijksverzekeringsbank had 
laten weten dat de ministerraad (op 14 okt. 1946) in beginsel had ingestemd met het aannemen 
op arbeidscontract in overheidsdienst van voorlopig of definitief voorwaardelijk buiten ver
volging gestelde delinquenten, die ontzet waren uit hun recht om een ambt te bekleden. Vol
gens Beel (antw. 28 april 1947) ging het slechts om voorbereidend werk als antecedent- 
onderzoek e.d., in afwachting van de invoering van de wet Nadere Voorzieningen. Er zouden 
nog geen oud-delinquenten zijn benoemd. Zie TK Aanhangsel,vel 49, vraag 75 en vel 74, nr. 124. 
Op verzoek van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten aan de minister van BiZa om 
overheidsdiensten ruimere armslag te geven bij het weer in dienst nemen van gezuiverde func
tionarissen beneden de rang van adjunct-commies, beraadslaagde MR, 20 okt. 1947, pt. 13, en 
werd besloten dat BiZa richtlijnen zou uitvaardigen, opdat gedecentraliseerde behandeling 
kon plaats vinden. De commissie-Van Kinschot, die zou moeten adviseren in deze zaak, was te
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laat met haar rapport. De zaak klemde vooral voor grote diensten als de PTT en de diensten 
van de gemeenten en provincies. Zie ook MR 6 jan. 1947, pt. 7 en MR, 16 febr. 1948, pt. 2 A c.

93 De freule, TK 20 mrt. 1947, p. 1265 II.

94 Min., TK 21 mrt. 1947, pp. 1293 II- 1294 I; freule, 26 mrt. 1947, pp. 1336-1337 I; 
amendementsbehandeling, pp. 1346-13471, TK 26 mrt. 1947.

9^ Sassen, TK 20 mrt. 1947, pp. 1254 II- 1258 I; Kortenhorst, 21 mrt. 1947, p. 1278 II; min. pp. 
1293 II- 1294; Sassen, p. 1334 II.

96 Kortenhorst, TK 21 mrt. 1947, pp. 1277-1282 I; Scheps, p. 1284 II; Kortenhorst, pp. 1335- 
1336; Scheps, pp. 1338-1339, spec. 1339 II. Scheps vroeg zich af of Kortenhorst zich als jurist 
niet onder de oorlog in had moeten zetten tegen de bezetter in plaats van betogen na de oorlog 
te houden over de vraag of collaborateurs niet moesten worden gespaard. Kortenhorst voelde 
zich beledigd en wees op zijn acties onder de oorlog om het Nat. Arbeids Front dwars te zitten 
en op zijn medewerking bij de oprichting van de Stichting van de Arbeid.

97 De freule, 20 mrt. 1947, p. 1264 I.

98 Burger, TK 20 mrt. 1947, pp. 1266-1270, spec. p. 1266 I. Voor de kwestie over het Militair 
Gezag en de Bijzondere Rechtspleging: H.J. Kruis, Generaal in Nederland, Bussum 1975, pp. 
110-118. Spec. pp. 116-117 handelt over het conflict tussen Burger als minister van Binnen
landse Zaken en het MG. Kruis was van mening dat Burger indertijd met zijn kritiek op het 
beleid van het MG inzake de zuivering orde en rust verstoorde.

99 Min., 21 mrt. 1947, p. 1295 II.

100 Amendementsbehandeling, TK 26 mrt. 1947, pp. 1346-1350; eindstemming, p. 1351 I.

101 z ie  het betoog van Pollema, EK 26 juni 1947, pp. 795 II- 798. Pollema verwijst naar Senten
tie BRvC 5 dec. 1945 (Na-oorlogsche rechtspraak nr. 150) en arrest Hoge Raad, 30 okt. 1946 
(Nederlandse Jurisprudentie, 1946, nr. 737). Pollema baseerde zich uiteraard op de Grondwet, 
die stelt dat de wetten onschendbaar zijn en dus niet door de rechterlijke macht kunnen worden 
getoetst. De vraag is, of, als de Hoge Raad restricties aan de geldigheid van wetsbesluiten uit 
de Londense tijd stelt, het niet aan de wetgever is om de wetten te toetsen. G. van den Bergh 
(Weekblad voor Gemeentebelangen, 10 mei 1946) nam een veel ruimer standpunt in t.o.v. de 
geldigheid van de Londense wetsbesluiten. Zie verder de reactie van Van Maarseveen, EK 
a.v., pp. 800-801; Pollema, p. 801 I, alwaar eindstemming. De wet Nadere Voorzieningen ver
scheen in Stbl. H. 206,27 juni 1947.

1°2 NRC 3 jan. 1947, p. 1.

103 Voor de juridische samenhang van de wet Nadere Voorzieningen in het geheel van de Bij
zondere Rechtspleging, zie W.M.E. Noach, De Bijzondere Rechtspleging. Straf- en tuchtrech
telijk optreden tegen onvaderlandslievend gedrag uit de bezettingstijd, 's-Gravenhage 1948, 
pp. 3, 79, 101,103 en 104. Ook Belinfante in zijn In plaats van bijltjesdag, pp. 267-279, besteedt 
aandacht aan de wet Nadere Voorzieningen. Merkwaardig is dat deze auteur geen uitwerking 
geeft van de mogelijkheid tot vereenvoudigde afdoening, welke door de minister en door het 
parlement aanvankelijk als een van de draaipunten van het wetsontwerp en van de versnel
ling in de Bijzondere Rechtspleging werd gezien. De gegevens over de werking van deze wet in 
de eerste maanden ontleend aan de Memorie van Antwoord, Rijksbegroting 1948, Justitie 
(hfdst. IV), d.d. 27 nov. 1947. In NJB, 11 jan. 1947, pp. 17-23, heeft J.M. van Bemmelen in een 
artikel, De Bijzondere Rechtspleging, naar aanleiding van de indiening van het wetsontwerp 
Nadere Voorzieningen een pleidooi gehouden voor algehele gratie voor straffen beneden de 
vijf jaar.
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104 Mem. v. Antw., Rijskbegroting 1947, hfdst. IV, HTK 1946-1947 Bijlagen A; Donker TK 21 
nov. 1946, p. 378 II; zie ook Belinfante, In plaats van bijltjesdag, pp. 517-521, aan wie ik de 
indeling van de gratiegolven ontleen.

105 Belinfante, a.w., p. 518.

106 Mem. v. Antw., Begroting Justitie 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen A, p. 33 II; Derks, TK 4 
dec. 1947, p. 612 I; Donker, idem, p. 605; min., idem, p. 618 I en 62 1 II.

107 Vragen Scheps, 20 april 1948, aanhangsel HTK 1947-1948, p. 187, antw. d.d. 18 mei 1948. 
Enige verwarring is er over de einddatum: Belinfante meent dat eerst is voorgesteld alle von
nissen voor 1 juli 1947 te doen herzien, hetgeen - blijkens antwoord minister op vragen Scheps - 
geworden is 1 september 1946. Toch spreken de minister en Donker in de Tweede Kamer steeds 
over 1 oktober 1946 als einddatum. Deze datum is hier overgenomen.

108 Belinfante, a.w., pp. 519 en 559.

109 in MR 12 april 1948, pt. 18, werden de voorstellen voor gratieverlening t.g.v. regerings
jubileum van Koningin Wilhelmina besproken, waarop op 26 april 1948 (MR, pt. 1) vervolg 
kwam. Afgesproken werd dat algemeen gegratieerd zou worden, maar dat een aantal met 
name te noemen gevangenen, die zich slecht hadden gedragen in de gevangenis, zou worden 
uitgezonderd.

HO Belinfante, a.w., pp. 521-540. Oordeel van Belinfante over deze gratieverlening op 
gevangenisstraf en internering: a.w., pp. 614-616.
m  Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. IV, HTK 1947-1948 Bijlagen A, pp. 36-37.

In maart 1948 is een tweede groep delinquenten, geselecteerd door de Stichting Toezicht, 
naar Nieuw-Guinea vertrokken. Zie KHA mei 1947, p. 7154 G en maart 1948, p. 7529 B, alsook: 
Henk Strabbing, En de peukjes worden alweer weggegooid, in: De Volkskrant, 23 januari 1988, 
bijlage Het vervolg, p. 3.

11^ Zie het Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht omtrent bezoeken 
kampen voor politieke delinquenten en strafgestichten, HTK 1947-1948, Bijlagen, nr. 631. Zie 
het wetsontwerp Sociale Verzekering Gedetineerden, HTK-HEK 1947-1948 nr. 657. Van de 
opbrengst van de door gedetineerden verrichte arbeid kwam de gedetineerde een percentage 
toe al naar gelang de productiviteit van de arbeid variërend van 10-20% in vorm van gezins- 
kas, alsmede 10% in de vorm van cantine- en uitgaanskas ten goede. De gezinskas kwam ten 
goede aan de betrekkingen van de gedetineerde; de minister van BiZa had de gemeenten 
gevraagd, met het oog op het stimuleren van de arbeidsproductiviteit van de gedetineerden en 
ter voorkoming van verkommering van de gezinnen, de gezinskas niet te korten op de onder
steuning van de gezinnen. Gelet op de zelfstandige beslissingsbevoegdheid, die in art. 30 Ar
menwet aan de gemeentebesturen t.a.v. de omvang van het bedrag der ondersteuning werd 
toegekend, kon niet worden voorkomen dat verscheidene gemeenten deze korting toch toepas
ten. Justitie had belang bij die productiviteit en dus bij het stimuleren ervan. De totale 
kampkosten, inclusief arbeidsloon gedetineerden, werd voor 1947 - raming eind 1947 - geschat 
op 24.2 miljoen gulden; de totaal opbrengst van de arbeid van gedetineerden werd geschat op 
12 miljoen gulden. Minimaal 70% hiervan vloeide naar Justitie. Zie Mem. v. Antw., wetsontw. 
nr. 657.5 met bijlage (nr. 6).

114 Wttewaall, TK 19 dec. 1945, p. 96 I, vroeg om controle op de tehuizen. Terpstra, TK 20 dec.
1945, p. 109 I, verzette zich tegen staatsopvoeding aan NSB-kinderen. Zijn stelling: "Daartoe 
missen wij het recht." Verbeurdverklaring van vermogen van een delinquent was één ding; de 
kinderen (tijdelijk) weghalen een veel zwaardere zaak, die veel verbittering bij ouders en fa
milie teweeg kon brengen. Citeerde Trouw, 11 dec. 1945, "Kinderen verkommeren in tehuizen". 
Zandt, idem, p. 113 II. Antw. Kolfschoten, met cijfers van kinderen onder Bureau Bijz. Jeugd
zorg: TK 21 dec. 1945, pp. 155 11-156 I. Zie over deze zaak ook: Belinfante, a.w., pp. 79-81;
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Ruud Luiks, "Hebt U nog zo'n NSB-meisje voor ons?" Omvang en reclassering van kinderen van 
NSB-ers en jeugdige politieke delinquenten (1944-1951), in: Spiegel Historiael, 24(1989), pp. 
75-80.

Getallen en beleid: Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1947, hfdst. IV, afd. V, p. 62 II; idem, 
Rijksbegroting 1948, hfdst. IV, afd. VIII, pp. 32 11-33 I, HTK 1946-1947 Bijlagen A , resp. HTK 
1947-1948 Bijlagen A; Verslag van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg van de 7e afdeling van het 
Ministerie van Justitie, 1 November 1945- 28 Februari 1949, 's-Gravenhage 1950. Het perso
neelsbestand van deze tak van dienst: 1400 man in juli 1946; 339 op 1 juli 1947 en op 1 maart 
1949 46.

116 Ontleend aan Verslag van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg (1945-1949); Luiks, "Hebt U nog 
zo'n NSB-meisje voor ons?", pp. 77-80; Donker, TK 3 dec. 1947, p. 605 I. Mevr. Wttewaall 
stelde op 3 dec. 1947 in de TK, p. 608 I, aan de orde dat de voorrang van de berechting van de 
jeugdige delinquenten, zodat deze zaak per 1 juli 1947 zou zijn afgelopen, niet geheel was 
doorgevoerd. Zij stelde daarvoor de proc. fiscaal in Amsterdam verantwoordelijk. Het was 
ook in Amsterdam bij het Bijz. Gerechtshof dat de jeugdige delinquenten met zodanige hoge 
straffen werden geconfronteerd, dat gratiëring uitkomst moest bieden, zie Luiks, "Hebt U nog 
zo'n NSB-meisje voor ons?", p. 78.

117 Verslag der werkzaamheden van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten over de 
jaren 1945 t/m 1947, Den Haag 1948, p. 31. Van Maarseveen over de Stichting Toezicht: 
Memories van Antwoord Tweede en Eerste Kamer, Rijksbegroting 1948 voor Justitie, afd. 
Bijzondere Rechtspleging. Over de ontsnappingen zijn herhaaldelijk schriftelijke vragen 
gesteld door enkele Tweede Kamerleden, zoals jkvr. Wttewaall op 13 jan. 1947 n.a.v. een 
ontvluchting tijdens het vervoer van Hoensbroek naar Den Helder van 23 SS-ers (HTK 1946-
1947 Aanhangsel, nr. 53, p. 71) en Van der Goes, die op 30 jan. 1947 vroeg hoeveel politieke 
delinquenten uiteindelijk ontsnapt waren. Uit het antwoord van Van Maarseveen op deze 
laatste vraag d.d. 5 maart 1947 bleek dat tussen 1 aug. 1946 en 11 febr. 1947 425 delinquenten 
waren ontsnapt; op 11 febr. 1947 waren nog 732 delinquenten voortvluchtig; op 1 aug. 1946 722. 
De conclusie was dat 415 personen weer waren opgepakt. Soms echter ging het om een 
ontsnapping die de aandacht trok, zoals in het geval van de verdachte van de moord op de 
schrijver A.M. de Jong uit het interneringskamp aan de Da Costastraat in Amsterdam, 
waarover het Tweede Kamerlid Vermeer op 7 febr. 1947 vragen stelde. Zie de vragennrs. 76 en 
77, Aanhangsel HTK 1946-1947, p. 101.

118 Zie het artikel "Het niet bedoelde leed" in De Volkskrant, 8 mrt.1947, p.1. en de serie 
"Waf doen ze nu?" in De Volkskrant tussen 5 en 19 juli 1947 in 6 afleveringen op p. 5 en p. 7. 

l l9J.A.W. Burger, Wankelend onrecht, in Het Vrije Volk, 19 mei 1947, p. 1.

120 K H A  juli 1947, p. 7225 A. Ook: Documenten Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1955, 
's Gravenhage z.jr., pp. 46-48. Bij de Generale Synode van de N.H. Kerk werd met één stem 
tegen deze schuldbelijdenis als kern van een kanselboodschap aanvaard. In het IKO waren 
verenigd: R.K. Kerk, Nederlands Hervormde Kerk, alle gereformeerde en christelijk-gerefor- 
meerde kerken, de Lutherse kerken, de Remonstrantse broederschap, de Baptistenunie, de 
Doopsgezinde Sociëteit, de Vrije-Evangelische Bond en de Oud-Katholieken.

121 Zie Het Vrije Volk, 12 juli 1947, Schuldbelijdenis van politieke delinquenten, met 
aantekening van Scheps: Mea Culpa; zie verder H V V  18 juli 1947, p. 2 waar B.R.J. Beelaerts 
van Blockland-Jessurun spreekt van krokodillentranen en het commentaar van vermoedelijk 
Voskuil in H V V  19 juli 1947, p. 1. Verder: De Volkskrant, 12 juli 1947, p. 1, Wat doen ze nu?, 
red. ctr.. De Volkskrant had nogal wat brieven gekregen van kampaalmoczeniers en delin
quenten die hebben betoogd dat een al te grote nadruk op clementie - zoals in de serie Wat doen 
ze nu? - averechts kon werken. Dit zou de reden kunnen zijn van de plotselinge ommezwaai bij 
De Volkskrant, waardoor afstand werd genomen ten opzichte van de brief van de 25 NSB-ers.
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De ministerraad nam op 14 juli 1947 deze brief overigens voor kennisgeving aan. De 25 NSB-ers 
zaten in het kamp te Wezep. Voor een analyse van deze schuldbekentenis: Belinfante, a.w., p. 
320.
122 De Volkskrant, 31 juli 1947, p. 5: Prof. Duynstee zegt: Bestraffing NSB-ers dient te worden 
herzien; De Linie 3 okt. 1947, p. 1: Request uit Vught: document van brandende bekommernis, 
door J. van Kilsdonk, s.j., oud-aalmoezenier van het kamp Vught.

123 Donker, TK 3 dec. 1947, p. 605; Stokvis, 4 dec. 1947 TK, pp. 613 11-615 I; min., 4 dec. 1947 TK, 
p. 613 I, 617 II en 622 II; de freule, 3 dec. 1947 TK, pp. 60711-608; Derks, 4 dec. 1947 TK, p. 612. In 
de EK is mondeling aandacht besteed aan de economische collaboratie; in de schriftelijke 
stukkenwisseling aan de afwikkeling van de Bijzondere Rechtspleging. De minister is der
halve aangehaald uit de Mem. v. Antw., d.d. 4 mrt. 1948, Rijksbegroting 1948, hfdst. IV, HEK 
1947-1948 Bijlagen A, afd. Bijzondere Rechtspleging pp. 8-9 (cit. p. 9 I).

124 z ie  Belinfante, In plaats van bijltjesdag, hoofdstuk XI; Duynstee-Bosmans, Het kabinet 
Scherm erhorn-Drees, pp. 269-275.

125 Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1947, hfdst. IV, HTK 1946-1947 Bijlagen A; overige 
gegevens ontleend aan Stikker, EK 10 mrt. 1948, p. 273.

126 Kortenhorst, TK 21 nov. 1946, p. 389 I; ant. min., p. 394; Kortenhorst, TK 21 mrt. 1947, pp. 
1278 I I - 1281.

127 Min., TK 26 mrt. 1947, p. 1344.

128 Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1948, hfdst. IV, HTK 1947-1948 Bijlagen A, p. 34.

129 Vonk, TK 3 dec. 1947, pp. 583 II- 584; Belinfante, a.w., p. 413; min., TK 3 dec. 1947, p. 590 II.

130 Min., TK 4 dec. 1947, p. 62 1 1.

131 Min., a.v., p. 621 II.

132 Stokvis, TK 4 dec. 1947, p. 613 II.

133 Scheps, a.v., p. 623; Roolvink, p. 624; min., pp. 624-625, alwaar eindstemming.

134 in de MR 9 febr. 1947, pt. 2 c, kwam dit schrijven aan de orde. Van Maarseveen verklaarde 
dat het onmogelijk was op de wensen van de werkgevers in te gaan, al was men zo voorzichtig 
mogelijk.

135 Gegevens uit Belinfante, a.w., pp. 412-413 en uit de redevoering van Stikker op 10 mrt.
1948 in EK, pp. 270 II- 271, die dit schrijven van 1-2-1948 voorleest; indiening motie, p. 274 II.

136 v an Maarseveen, EK 10 mrt. 1948, pp. 279 11-280.

137 Stikker, a.v., pp. 281 11-282 I; Van H.G., 9 mrt. 1948 EK, pp. 261 I en 283 I; Kolff, p. 284 II; 
Schneider, p. 284 I; min., p. 285, alwaar stemming over de motie.

138 Zie de stemming over de begroting in de EK, 10 mrt. 1948, p. 285 II; vgl. stemming in TK, 4 
dec. 1947, p. 632 II.

139 Zie de wat onduidelijke aanduiding bij Belinfante, a.w., p. 413 en diens eindconclusie op 
p.432.

140 Voor dit onderwerp: Belinfante, In plaats van bijltjesdag, p. 260 en pp. 601-602. Belinfante 
vermeldt niet de samenstelling van de commissie. Blijkens het op verzoek van de auteur door 
het ministerie van Justitie daartoe verricht onderzoek, waarvan de resultaten bij schrijven 
van 7 oktober 1987 hem werden aangeboden, was deze commissie van informele aard, waar
door geen officiële instellingsbeschikking voor handen is. Op het verzoek om zitting te nemen 
in de tweede commissie-Van Schaeck Mathon reageerden positief: mr. J. Zaaijer, proc. fiscaal 
Bijz. Gerechtshof Den Haag; H.A.J.G. Kaasjager, hfdcomm. politie Amsterdam; mr. H.W. van 
Doorn, hfd. PRA Rotterdam; mr. H.B.S. Holla, pres. Tribunaal Den Bosch; mr. Semeyns de
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Vries van Doesburg, offic.v. JU Rotterdam; A.W. de Koningh, inspec. gen. Rijkspolitie; mr. J. le 
Poole, lid TK voor de PvdA; mr. E.A.M. Lamers, min. JU directie gevangeniswezen; mr. D.J. 
Veegens, lid BRvC Den Haag. (Brief JU, kenm. DIDO, Alg. Secr., nr. 093-Alsec 087). De ken
schets van het optreden van Van Maarseveen tegenover deze commissie-Van Schaeck Mathon 
(waarvan geen archiefstukken zijn te vinden) ontleend aan het schrijven van prof. Belinfante 
aan de auteur d.d. 24 aug. 1987. In dit schrijven vermeldt Belinfante nog een ander voor Van 
Maarseveens soms harde houding tegenover mensen kenmerkend incident: tegenover het 
toegevoegde commissielid (?) mr. F.J.F.M. Duynstee, die bij een gelegenheid in het overleg met 
de minister zei ergens geen verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen, zei hij: "U heeft geen 
verantwoordelijkheid, mijnheer Duynstee. Verantwoordelijk is de minister, doet U Uw werk 
maar." Verder: wetsontwerp tot opheffing van Bijzondere Gerechtshoven, de Bijzondere Raad 
van Cassatie en de Tribunalen, ingediend op 16 okt. 1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 627.

141 Zie Mem. v. Toel., Voorlopig Verslag van de Vaste Commissie voor Privaat- en 
Strafrecht, d.d. 26 nov. 1947; Mem. v. Antw., d.d. 6 jan. 1948 met Nota van Wijziging; tweede 
verslag van de Vaste Commissie, waarin samenvatting van onderhoud met min. v. Justitie, 
d.d. 25 febr. 1947. De tweede en derde Nota van Wijziging, met nogal wat juridisch-technische 
wijzigingen, zijn van resp. 5 en 19 febr. 1948. Zie de stukken bij nr. 627. De vertraagde 
behandeling van dit wetsontwerp heeft uiteraard de mogelijkheid de tribunalen inderdaad 
met ingang van 1 jan. 1948 op te heffen illusoir gemaakt. De Bijzondere Gerechtshoven konden 
per maand 350 zaken afwikkelen; de Tribunalen tussen de 1200-1400 zaken per maand, aldus 
de minister in zijn Memorie van Antwoord. Amendementsbehandeling, zie TK 2 mrt. 1948, pp. 
1513 I I - 1515; stemming, TK 3 mrt. 1948, p. 1520.

142 Donker, TK 2 mrt. 1948, pp. 1503-1505; de freule, pp. 1505 11-1506.

143 Roolvink, a.v., p. 1508; reactie min., p. 1512 II.

144 Terpstra, a.v., pp. 1506 II; min., p. 1512 I.

145 Terpstra, a.v., p. 1508 I; min., p. 1512 II; Stokvis, p. 1509 I (cit.).

146 Behandeling tribunaalartikel (art. 17 wetsontwerp), TK 2 mrt. 1948, p. 1513.

147 Min., a.v., pp. 1511-1512; strijd over amendement over de verbeurdverklaring, zie aantek.
141 in fine; de aanvankelijke stemming met zitten en opstaan was volgens de Kamervoorzitter 
"onvoldoende duidelijk". Vandaar dat hij de stemming hoofdelijk een dag later wilde hou
den, zie TK 2 mrt. 1948, p. 1515II. Eindstemming, p. 1520. De vergadering op 3 mrt. 1948, met 72 
leden aanwezig - een dag tevoren 82 - duurde slechts 10 minuten en diende om de stemmingen 
over het wetsontwerp te houden.

148 De CHU schermde sterk met de brochure van mr. G.J. de Lint, Rechtsbederf, uitgave van 
CHU-kring in de serie Tijdseinen, ’s-Gravenhage 1948. Deze uitgave was een requisitoir tegen 
de Bijzondere Rechtspleging. Van Maarseveen heeft de argumentatie van De Lint niet sterk 
gevonden, zie EK p. 573 II. De Lint achtte overgang van rechtsmacht op bijzondere kamers van 
de arr. rechtbanken in strijd met de Grondwet; Van Maarseveen wees op de enkelvoudige ka
mers bij deze rechtbanken voor burgerlijke zaken, de figuur van de politierechter en de kinder
rechter; de bijzondere kamer was dus niets ongewoons. Zie voor een geheel ander standpunt ten 
faveure van dit wetsontwerp, E.J. Jonkers, in: NJB, 17 jan. 1948, pp. 41-45. Pollema hield zijn 
betoog in de EK, 11 mei 1948, pp. 570-573 I. Verder: Wijers, idem, pp. 567-570 I; min., idem, pp. 
573-575 I; eindstemming, p. 575 II. Tegen stemden de senatoren Reijers, Pollema, De Zwaan en 
Vixseboxse. De wet verscheen in het Staatsblad van 13 mei 1948,1.186.

149 Vragen Wttewaall, betr. het aantal eigenlijke tribunaalzaken per 1 juni 1948, d.d. 1 juli
1948, in: Aanhangsel TK, Bijzondere Zitting 1948, p. 5, vragen nr. 4; antwoord minister van 
Justitie (Van Maarseveen), d.d. 31 juli 1948.
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"*50 Belinfante, a.w., pp. 602-604 en pp. 598-601. Het ging om 1400 man met wachtgeld. Zie KB
28 jan. 1948, Stbl. nr. 1.31 (uitkeringsregeling).

151 Zie: H.W. van der Vaart Smit, Kamptoestanden 1944-'45-1948, Haarlem 1949 (over deze 
klachten ook: A. van het Kamp, Kampmisstanden 1942-1952, Het andere syndroom, Den Haag 
1973). Justitie heeft naar aanleiding van de beschuldigingen over de kampmisstanden na de 
oorlog de kwestie in handen gelegd van de procureur-fiscaal bij de Bijzondere Raad van 
Cassatie, mr. A.M. baron Tuyll van Serooskerken. Het op 9 oktober 1950 hieruit voort
vloeiende voorlopig rapport heeft nogal wat onzeker gelaten over de feitelijkheid van de be
schuldigingen. De Parlementaire Enquête-Commissie kwam niet verder dan een onderzoek 
naar de schietpartijen door barakken van politieke delinquenten in 1945 in de Harskamp. 
Volgens Belinfante is het een gemiste kans geweest de zaken rond de terreur, diefstallen, ver
krachtingen en mishandelingen met dodelijke afloop in die jaren uit te diepen, zie diens a.w., 
pp. 228-251, spec. p. 246. Belinfante komt op 31 doden ten gevolge van gewelddadigheden in de 
kampen door de bewaking en enkele doden in Vught, en 8 gedode mijnopruimers.

152 Ontleend aan de Memories van Toelichting op de begrotingen voor Justitie van 1949 en 1950 
alsook hfdst. XIV, De rechtspraak VI, uit: Belinfante, In plaats van bijltjesdag.

153 Zie de Memorie van Toelichting, wetsontwerp Voorzieningen m.b.t. de berechting van per
sonen, die in dienst van de vijand in strijd hebben gehandeld met de wetten en gebruiken van de 
oorlog, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 429. Bedoelde verklaringen en overeenkomsten: Verkla
ring van St.James’ Palace, 13 jan. 1942, over bestraffing oorlogsmisdadigers als voornaam oor
logsdoel; Verklaring van Moskou, 30 okt. 1943, over terugzending leden Wehrmacht en Nazi- 
partij, die oorlogsmisdaden hadden begaan, naar landen waar deze daden waren gepleegd, ter 
berechting volgens de daar geldende wetten; Overeenkomst van Londen van 8 aug. 1945, van de 
Grote Vier, over vervolging en bestraffing oorlogsmisdadigers van de Europese Asmogendhe- 
den, met bijgevoegd Handvest over berechting door Internationale Rechtbank voor misdadi
gers, wier daden niet aan bepaalde plaatsen (buiten Duitsland) waren gebonden. Nederland 
trad toe bij KB van 4 jan. 1947, Stbl. G.5. Voor de Oost: Proclamatie Gen. MacArthur, 10 jan.
1946, waarbij onder vaststelling van Handvest een Tribunaal voor het Verre Oosten werd 
ingesteld. Bij Besluit Opsporing Oorlogsmisdadigers (Stbl.F.85) van 1945, uitvloeisel van de 
Verklaring van St.James'Palace werd het BBS (D.61) toepasselijk verklaard voor door bui
tenlanders gepleegde misdrijven, die volgens Nederlands recht en gebruik van de oorlog mis
drijven zouden zijn. Hierdoor waren al door enkele Bijzondere Gerechtshoven oorlogsmisdadi
gers berecht.

154 Mem. v. Toel., wetsontwerp nr. 429, a.w.; NRC  24 mrt. 1947, p. 1; Noach, De Bijzondere 
R echtspleging, p. 124. Over dit onderwerp ook: Belinfante, In plaats van bijltjesdag, hfdst.
XIV. Het oorspronkelijk standpunt van de Nederlandse regering in dit vraagstuk werd onder 
meer bevestigd in de sententie van het Bijzonder Gerechtshof van Arnhem, dat op 10 dec. 1946 
de SS-er Ludwig Heinemann ter dood had veroordeeld zonder recht van cassatie wegens het 
doden van 29 personen o.w. gijzelaars, Britse officieren en verzetsstrijders. Hij werd op 10 febr.
1947 geëxecuteerd, een week voor de uitspraak van de BRvC in de zaak-Ahlbrecht.

155 Arrest BRvC, d.d. 17 febr. 1947 (Nedl. Jurisprudentie, 1947, nr. 87), ook als Bijlage bij Mem. 
v. Toel., nr. 429, stuknr. 4. Sententie Bijz. Gerechtshof, Arnhem: d.d. 19 juni 1946. De adv. fisc. 
Langemeyer concludeerde dat gezien de verdeeldheid op dit punt geen regel van positief vol
kenrecht aanwezig was, nl. dat militairen op vijandelijk gebied aan het strafrecht dat daar 
geldt onderworpen zijn (Zie Bijlage, Mem. v. Toel., nr. 429).

156 Mem. v. Toel., nr. 429. De kwestie van staats- en publieke dienst was van belang, 
aangezien in Nederland door de Duitsers een civiel bestuur gedurende de bezetting was 
gevestigd. De drie jaar gevangenisstraf was ontleend aan art. 91 Wetboek Militair Strafrecht, 
waarboven Van Maarseveen niet wilde gaan. In de Memorie van Antwoord (nr. 429) voor de
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Tweede Kamer had Van Maarseveen zelf toegegeven dat dit voor schendingen van het 
oorlogsrecht aan de lage kant was.
l 57Zie Bijlagen TK 1946-1947, nr. 11, amendement, ingediend op 17 juni 1947, met toelichting, 
ondertekend door Terpstra, Donker, Roolvink, Tendeloo, Wttewaall van Stoetwegen, Stokvis 
en Sassen.

158 Donker, TK 19 juni 1947, pp. 1803-1807.

159 O.m.: ambtelijk bevel ... is slechts te verstaan als een bevel, afkomstig van een gezag, dat 
wortelt in het Nederlands recht of in een voor Nederland verbindende internationale rechts
regel, BRvC II 24 juni 1946, nr. 635. Een beroep op de Duitse leer van Befehl ist Befehl is nóch 
naar Nederlands recht, nóch naar de regels van het volkenrecht gegrond, indien het gaat om 
de uitvoering van een tegen alle menselijkheid en redelijkheid ingaande instructie of vrijbrief 
tot vorenbedoeld barbaars optreden, aldus B.H. Arnhem, 10 dec. 1946, nr. 763, Uit Mem. v. 
Antw., II, nr. 429, Bijlagen HTK 1946-1947, betr. art. 43 WvStr..

160 Dq woecje  van Van Maarseveen school vooral in de beschuldiging door Donker dat de 
Duitse oorlogsmisdadiger, Heinemann, door het Bijzonder Hof in Arnhem ter dood veroor
deeld zonder recht op cassatie, "formeel ten onrechte" was geëxecuteerd. Volgens Donker was 
er op dat moment eigenlijk geen juridische grondslag deze oorlogsmisdadiger te veroordelen, al 
was materieel de veroordeling en de executie, na afwijzing van het gratieverzoek, terecht. Zie 
Van Maarseveen hierover, TK 19 juni 1947, p. 1816 II. Kenschets debat: NRC 20 juni 1947, p. 1.

161 Zie Van Maarseveen, TK 19 juni 1947, pp. 1807 II- 1810. In Frankrijk was weliswaar 
aansluiting gezocht bij de bestaande Franse strafwet, maar toch was een speciaal artikel 
ingevoerd teneinde aan deze strafwet op een aantal punten een zodanige interpretatie te 
geven, dat bepaalde feiten onder de strafwet konden worden gebracht. Zo werd als moord 
beschouwd het doden bij wijze van represaille. Alleen in Denemarken was aansluiting gezocht 
bij het Handvest van 1945. Zie de Bijlage bij de Memorie van Antwoord, HTK 1946-1947 
Bijlagen nr. 429, stuknr. 7.

162 Sassen, Stokvis, Wttewaall, TK 19 juni 1947, pp. 1812 I I - 1815 I.
163 Terpstra, a.v., p. 1815.

164 Min., a.v., pp. 1816 I I - 1818 I; eindstemming, p. 1818 II.

165 Zie het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs, HEK 1946-1947 Bijlagen, nr. 429, 
d.d. 4 juli 1947 en het debat in de EK, 9 juli 1947, pp. 838-841 (alwaar eindstemming). De wet 
verscheen in Staatsblad H. 233, d.d. 10 juli 1947. Zie de literatuur over dit wetsontwerp en het 
vraagstuk dat hierin wordt aangesneden: Belinfante, a.w., pp. 484-501; C.F. Rüter, Enkele 
aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de mense
lijkheid, Amsterdam 1973, pp. 39-45 en p. 111 e.v.; K. Groen, Landverraders, Baarn 1974, pp. 
132-134 en Joh. Schütz, Die Problematik der niederlandischen Kriegsverbrecherprozesse, Köln 
1968, pp. 26-29 en p. 144 (Schütz meent dat met het Nederlandse Wetboek van Strafrecht had 
kunnen worden volstaan). De Eerste Kamer heeft schriftelijk bij de behandeling van dit 
wetsontwerp op de redevoering van W.P.J. Pompe voor de Vereniging tot het bevorderen van 
de beoefening der wetenschap onder katholieken in Nederland, Strafrecht en zedelijkheid 
('s-Gravenhage 1947), gewezen, alwaar deze op p. 6 stelt dat afwijking van de regel "geen 
straf zonder voorgaande wet" (nulla poena sine lege) om der rechtvaardigheid wille veran
derd kan worden tot "geen straf zonder schuld", zoals inzake de berechting van de politieke 
delinquenten.
Donker (PvdA) vroeg schriftelijk op 16 jan. 1948 aan Van Maarseveen hoe het stond met de 
berechting van de Duitse commissarissen-generaal Wimmer, Ritterbusch en Fischböck, waar
omtrent de minister van Justitie op 4 dec. 1947 in de Tweede Kamer aankondigde inlichtingen 
te verschaffen. Uit het antwoord van Van Maarseveen van 16 febr. 1948 bleek dat de minister 
van oordeel was dat tegen Wimmer noch Ritterbusch iets kon worden ondernomen. Alleen
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Fischböck werd als oorlogsmisdadiger door Nederland gezocht. "Daar hij tot nu toe onvind
baar is gebleven en waarschijnlijk is overleden, heeft het onderzoek zich nog niet bezig ge
houden met het nauwkeurig vaststellen van zijn strafrechtelijk aandeel in de uitplundering 
van Nederland". (HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 92, p. 125). Donker liet het hierbij niet zit
ten. Op 25 febr. 1947 kwam hij op deze zaak terug, vooral naar aanleiding van een archief- 
vondst door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, die met name Wimmer zou kunnen 
belasten. Uitvoerig betoogde Van Maarseveen in zijn antwoord van 30 mrt. 1948 dat tegen het 
rapport van DGBR van 17 dec. 1947 inzake Wimmer niets substantieels was in te brengen. Het 
ging eerder om een matigend element. Ritterbusch was een onbelangrijke figuur. In deze geval
len kon het openbaar ministerie pas tot vervolging overgaan in zeer duidelijke zaken en wan
neer de redelijke verwachting zou bestaan dat een aanzienlijke straf zou worden opgelegd. In
zake Fischböck lag dat anders, b.v. door zijn optreden tegen Joden in het bedrijfsleven, betref
fende het particuliere bezit van Joden, de onjuiste behandeling van Feindvermögen, de ophef
fing van de deviezengrens (hfdst. IV, par. IV. 1) en zijn rol in de economische uitplundering 
van het land, die in strijd zouden zijn met de voorschriften van het Landoorlogsreglement. In 
hoeverre deze zaken strafrechtelijk waren aan te pakken liet de minister op dat moment bui
ten beschouwing. Fischböck was namelijk nog spoorloos. (HTK 1947-1948 Aanhangsel, nr. 125, 
pp. 163-164). Rüter stipt in zijn hierboven genoemde studie - Enkele aspecten - deze lacune in 
de bestraffing van de beleidssector van het Duitse bezettingsbewind aan en uit het vermoeden 
dat Justitie in Nederland niet altijd de bijzondere aard van de criminaliteit heeft gezien "of 
er althans geen raad mee wist", zie Enkele aspecten, pp. 118-119. Zie verder ook Belinfante, In 
plaats van bijltjesdag, pp. 491-499, voor de kwestie van de berechting van de Duitse oorlogs
misdadigers. Ook: Koos Groen, De twee van Breda hebben eigenlijk pech gehad, in: N R C  18 
febr. 1988, p. 9.
Hier zij herinnerd aan de zaak-Schreieder, Kriminaldirektor van de SD, die een belangrijke 
rol speelde in het England-spiel. Op bevel van de proc. fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof in Den 
Haag werd S. op 7 juni 1948 in vrijheid gesteld, omdat hem geen oorlogsmisdrijven ten laste 
werden gelegd. Op 11 juni 1948 stelde Goedhart (PvdA, Tweede Kamer) hierover vragen aan 
Van Maarseveen. Deze heeft hierover ook vragen gekregen uit de vergadering van de mi
nisterraad op diezelfde datum (middagvergadering, pt. 2, a). Van Maarseveen vroeg om nader 
rapport aan de betr. proc. fiscaal terzake van mogelijke betrokkenheid bij de dood van enige 
uit Engeland gekomen agenten. Goedhart had met name ook de term "zeer knap en correct 
politie-ambtenaar" gehekeld, die bij de vrijlating door Justitie in een toelichting was gehan
teerd. Van Maarseveen meende dat vanuit zedelijk standpunt het gedrag van S. onder de oor
log gelaakt moest worden, maar dat S. de door hem verhoorde arrestanten behoorlijk had be
handeld. Op aandrang van Goedhart verklaarde Van Maarseveen nader dat de jurisprudentie 
van de BRvC er toe leidde S. dan pas te vervolgen, indien deze oorlogsmisdrijven of misdrijven 
tegen de menselijkheid zou hebben gepleegd. Verdere vervolging was, wanneer de Duitse 
ambtenaar binnen de formele kring van zijn bevoegdheden was gebleven, niet mogelijk. (HTK 
1947-1948 Aanhangsel, pp. 206-207, vraag nr. 190, mondeling, d.d. 11 juni 1948). Op 14 juni 1948 
berichtte Van Maarseveen (pt. 2, h) aan het kabinet, dat n.a.v. de uitspraak in de zaak Rau- 
ter hij opdracht had gegeven te laten onderzoeken in hoeverre S., zoals Drees had gesteld, ook 
betrokken was bij de z.g. Silbertanne-moorden. Op 21 juni 1948 kon hij in de ministerraad (pt. 2, 
j) mededelen dat S. op last van de proc. fiscaal in Leeuwarden in arrest was gesteld op verden
king van last tot executie van 14 man op 11 april 1945 in Dronrijp (Friesland). De ministerraad 
nam "met voldoening" hiervan kennis.

166 Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, pp. 222-223; L. de Jong, Het Konink
rijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, wet. ed., Leiden 1988, 
tweede helft, hfdst. 6, Rechtsherstel, spec. pp. 659-667.
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167 Naast de in aantekening 1 genoemde literatuur gegevens mede ontleend aan Memorie van 
Toelichting op het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Besluit Vijandelijk Ver
mogen, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 503.

168 Hiervoor: Verslag der werkzaamheden van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten 
1945 t/m 1947, Den Haag 1948, pp. 39-41 en pp. 46-48; N.H. Wiarda, Wet Overheidsaanspra
kelijkheid Bezettingshandelingen, Alphen a.d. Rijn 1952, hfdst. VI: Vergoeding van de door 
politieke delinquenten en de ten onrechte als zodanig gedetineerden geleden schade, pp. 114- 
122. De bedoelde beschikkingen zijn als bijlagen IV en V en de genoemde schadeloosstel- 
lingsregeling van 18 juni 1946 als bijlage VI in deze studie van Wiarda opgenomen.

169 Zie het wetsontwerp met betrekking tot de aansprakelijkheid van de overheid voor 
handelingen, verricht tijdens of ten gevolge van de bezetting met Memorie van Toelichting 
ingediend op 12 maart 1947 bij de Tweede Kamer, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 420; Voorlopig 
Verslag TK, d.d. 24 okt. 1947; Mem. v. Antw. aan TK, d.d. 8 mei 1948 met Nota van Wijziging. 
Hierna verscheen nog een schriftelijk verslag van de Commissie van Rapporteurs van de 
Tweede Kamer van een nader onderhoud tussen Kamercommissie en regeringsdelegatie, 
alvorens het mondeling debat in een plenaire zitting van de Tweede Kamer kon beginnen 
(HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 420, d.d. 12 juli 1949). De Tweede Kamer ging op 30 sept. 1949 met 
56 tegen 5 (CPN en 1 CHU-er) en de Eerste Kamer op 11 okt. 1950 met 26 tegen 8 (CHU-VVD- 
CPN-1 KVP) met het wetsontwerp akkoord. De wijze waarop de regering zich in dit 
wetsontwerp van aansprakelijkheid had bevrijd had tot het niet-communistisch verzet in de 
Kamers geleid. Het zeer ingewikkelde onderwerp is systematisch uiteengezet in Wiarda, 
Wet Overheidsaansprakelijkheid-Bezettingsmaatregelen. Voor Molenaar, EK 10 okt. 1950, 
p. 75 I.

17  ̂Ontleend aan de Memorie van Toelichting op Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling 
Besluit Vijandelijk vermogen, HTK 1946-1947, nr. 503.

171 Zie Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van art. 2, 3, 12 en 47 van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen, HTK 1946-1947 Bijlagen, HTK 1947-1948 Bijlagen onder nr. 503 en de 
behandeling in Tweede Kamer, 4 dec. 1947, pp. 625-632 (alwaar eindstemming) en in Eerste 
Kamer, 23 dec. 1947, pp. 48-50 (alwaar eindstemming). De stemming in de Eerste Kamer liet 6 
tegenstemmen zien (21 voor), nl. 3 PvdA, 2 CHU en 1 W D  senator. Deze tegenstemmen hadden 
echter te maken met een klein detail van het wetsontwerp: nl. het via dit wetsontwerp 
behandelen van Nederlandse vrouwen, die met Duitsers waren getrouwd, volgens de Duitse 
geldende wet (tot 5 mei 1945); dit betekende dat deze vrouwen geen Nederlandse meer waren, 
althans voor het Besluit Vijandelijk Vermogen. Dit was in strijd met Besluit D.16, waarbij 
bepaald werd dat een vrouw in een dergelijk geval haar Nederlanderschap niet verloor. De 
minister hield echter er aan vast, zodat deze vrouwen als vijanden werden beschouwd en dus 
hun vermogen aan de staat verviel.

172 Zie het Verslag der Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in het jaar
1947, ingezonden 1 sept. 1948, HTK 1948 Buitengewone zitting, Bijlagen, nr. 931.2, pp. 8-9.

173 Roolvink, TK 4 dec. 1947, pp. 625-626; Terpstra, idem, pp. 626 II- 628 I; de freule, idem, p. 
629; Hoogcarspel, pp. 629-630; mevr. Tendeloo, idem, pp. 628-629 I; min., idem, pp. 6 3 0 II- 631.

174 Motiebehandeling, TK 4 dec. 1947, p. 632.

175 Van Heuven Goedhart, EK 9 mrt. 1948, p. 260 I; min., EK 10 mrt. 1948, p. 278 II.

17  ̂MR 15 mrt. 1948, pt. 10.

177 Zie de Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1949, hfdst. IV, afd. XIII, Herstel Rechtsverkeer, 
HTK 1948-1949 Bijlagen A, over de uitvoering van de motie-Tendeloo en de opdracht aan de 
CAD, van 22 okt. 1949; Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1950, hfdst. IV, idem, HTK 1949-1950 
Bijlagen A, waarin analyse van de oorzaken van het weinig voortvarende optreden van het 
NBI. In een Nota van Wijziging behorend bij de laatstgenoemde Memorie van Antwoord (nr.
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1400IV 13, d.d. 13 dec. 1949) ging de minister van Justitie in op de weigering van de Algemene 
Rekenkamer de dienstjaren 1946 tot en met 1948 van het NBI te willen verevenen.
Overzicht beheerde vermogens:

Aantal Bedragen in duizenden guldens.
In beheer genomen t/m  1948 132.586 1.906.710
Opgeheven beheren 1945 t/m  1947 48.314 551.912
Idem in 1948 38.823 283.888
Stand per 31 dec. 1948 45.449 1.070.910

Overzicht vermogens in bewind: (uitgegeven aan derden)

In bewind genomen t/m  1948 28.434 102.232
Opgeheven bewind 1945 t/m  1947 106 3.549
Idem in 1948 2.295 14.569
Stand per 31 dec. 1948 26.033 84.114

Ontleend aan Bijlage III, Rijksbegroting 1950, hfdst. IV, HTK 1949-1950 Bijlagen A.

De geleidelijke inkrimping van het NBI ging gelijk op met de inkrimping van het getal 
kantoren van de Commissies Beheersconflicten. Elf van deze CBC-kantoren werden op 1 mrt. 
1951 opgeheven (Stscrt. 234, d.d. 27 nov. 1950); 2 kantoren van CBC hebben tot in 1952 bestaan, 
te Amsterdam en Den Haag, voor de afwikkeling van de laatste klachten.

178 zie de stukken van TK en EK, vanaf 1964, onder nr. 7675, betr. opheffing RvhR en het NBI. 
Tegenover de confiscatie van vijandelijk bezit stond de mogelijkheid van de getroffene tot het 
indienen van een schadeclaim bij de Duitse regering. De erkenning door de Bondsrepubliek van 
deze confiscatie bracht schadevergoeding door de Duitse regering aan de getroffenen met zich 
mee. Voor de beëindiging van de staat van oorlog tussen Nederland en de Bondsrepubliek (zie 
Stbl. nr. 317, 23 juli 1951), moesten regelingen voor de confiscatie van het vijandelijk vermogen 
door Nederland worden getroffen, zie Stbl.311, 1951. Zie hiervoor in dit boek hfdst.II, 
par.III.4.b. Voor de informatie over de resultaten van deze confiscatie en de stand van zaken 
ben ik het Ministerie van Financiën erkentelijk.
T.a.v. het Huis Doorn heeft de Duitse Kroonprins in okt. 1946 getracht een ontvijandings- 
procedure in gang te zetten; een niet-vijand-verklaring werd hem door het NBI in mei '48 ont
zegd. Het beroep op de Haagse Kamer van de afdeling Rechtszaken (Raad Rechtsherstel) 
contra de Staat der Nederlanden heeft de Kroonprins niets opgeleverd (zie De Jong, Het Ko
ninkrijk der Nederlanden, 12, Epiloog, tweede helft, wet. ed., pp. 669-670). Slechts enige 
voorwerpen van affiniteitswaarde zijn aan de familie teruggegeven. Gezien het gedrag in de 
oorlog van de familie Hohenzollern achtte met name Drees (MR 28 april 1947, pt. 18) het on
juist als alles terug zou gaan naar de familie. Het was niet eenvoudig een bestemming te vin
den voor het complex (huis en park in Doorn), nadat het complex zou vervallen aan de staat, 
aangezien de gemeente Doom niet bereid was het complex tegen taxatiewaarde over te nemen. 
Zie MR 19 mei 1947, pt. 2 B d; MR 14 juni 1948, pt. 6; MR 21 juni 1948, pt. 2 g; MR 12 juli 1948, pt.
2 d. Zie ook KHA  1949-1950, pp. 8059, 8177 en 8737. De Duitse graaf Begthold Eugen von 
Bernstorff had het Waddeneiland Schiermonnikoog geërfd in 1939. Diens familie had het 
eiland sedert 1892 in handen. Zie NRC 26 nov. 1987, Personalia.

179 Standpunt min., Mem. v. Antw., Rijskbegroting 1947, hfdst. IV, HTK 1946-1947 Bijlagen A; 
Zandt, TK 21 nov. 1946, pp. 384 11-385; min., idem, p. 394 I; Derks, TK 4 dec. 1947, p. 612 II; 
Stokvis, p. 613 II; Zandt, p. 6 1 7 1; min., p. 622 I.
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180 Wetsontwerp houdende regelen betreffende toekenning van tegemoetkoming aan gewezen 
politieke gedetineerden, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 762, Memorie van Toel.; MR 19 jan. 1948, 
pt. 7.

181 Zie de TK 30 sept. 1949, pp. 125-140 en EK, 11 okt. 1950, pp. 87-89. De CHU stemde tegen, 
omdat de rechtsstaat onvoldoende was hersteld met dit wetsontwerp. De wet verscheen op 13 
okt. 1950 in het Staatsblad, K. 450.
182 Zie de Mem. v. Antw., Rijksbegroting 1952, hfdst. IV, afd. Bijz. Rechtspleging, Bijlage III, 
HTK 1951-1952 Bijlagen A. Voor 1951 is 417.000 gldn. aan de uitvoering van de wet K. 450 be
steed; in 1952 415.000. Het exacte bedrag aan toegewezen verzoeken is niet bekend. In de aan
gehaalde Memorie van Antwoord is echter sprake van 798 verzoeken met een waarde van 4 
ton, die waren toegewezen. Voor de druk uit de TK: zie het Voorlopig Verslag bij de Begroting 
voor Justitie 1953. Uit de post Uitgaven met een aflopend karakter van de begrotingen voor 
Justitie 1953 en 1954 blijkt dat geen bedragen voor deze post zijn opgevoerd, maar slechts pro 
memorie zijn vermeld.
183 Zie Wiarda, Wet Overheidsaansprakelijkheid Bezettingsmaatregelen, pp. 136-138. Deze 
hogere vergoedingsregeling voor gevorderd onroerend goed werd vastgesteld wanneer: 1. de 
belanghebbende onvoorwaardelijk buiten vervolging was gesteld op grond dat de gerezen ver
denking ongegrond was gebleken; 2. de zaak van de belanghebbende overeenkomstig het Tri
bunaalbesluit was behandeld, doch de beschuldiging was vervallen verklaard; 3. de zaak van 
de belanghebbende aan de kennisneming van de strafrechter was onderworpen, doch zonder 
oplegging van straf of maatregel was geëindigd.
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II. "Weg met de moffen". De uitwijzing van Duitse ongewenste vreemde
lingen uit Nederland na 1945

O orsprong en eerste uitw erking van de plannen tot uitw ijzing van de 
Duitsers 1945-1946

Naast de Bijzondere Rechtspleging had minister Van Maarseveen nog te 
maken met een tweede, parlementair geruchtmakende zaak die verband 
hield met de afwikkeling van de bezettingstijd, namelijk de realisering van 
het plan om alle Rijksduitsers, welke woonachtig waren in Nederland, zo
wel mannen, vrouwen als kinderen, uit te wijzen naar Duitsland.1 Onder 
Rijksduitsers werden ook de Oostenrijkers in Nederland begrepen, die im
mers na de Anschlusz van Oostenrijk in het Groot-Duitse rijk waren opge
nomen, hoewel in de praktijk van de uitwijzing tegenover de Oostenrijkers 
een mildere politiek is gevoerd als gevolg van het herstel van de betrekkin
gen met de herrezen zelfstandige Oostenrijkse staat door Nederland. De eer
ste blauwdrukken voor deze totale uitwijzing dateren uit het begin van de 
periode Schermerhorn-Drees 1945-1946, welke periode nog volop onder in
vloed stond van de wrokgevoelens jegens de bezetters. De aanleiding tot het 
concipiëren van een algemeen beleid jegens de Duitse vreemdelingen in 
Nederland was gelegen in de vraag van de regering in juli 1945, hoe gehan
deld moest worden inzake de interventies van verschillende Nederlandse 
particulieren, ten gunste van enkele reeds door het Militair Gezag geïnter
neerde Duitse vreemdelingen, waaronder vooral een aantal verzoeken tot 
vrijlating van Duitse dienstmeisjes. De toenmalige katholieke minister van 
Justitie, Kolfschoten, heeft naar aanleiding van deze vraag een nota doen 
opstellen over dit onderwerp, gedagtekend op 6 augustus 1945, waarin werd 
voorgesteld om de gehele groep Rijksduitsers in omgekeerde volgorde van 
binnenkomst en vestiging in ons land uit te wijzen. Dus allereerst zouden 
de Duitsers, die zich na 10 mei 1940 in ons land gevestigd hadden, moeten 
worden uitgewezen - bedoeld waren hier vooral werkkrachten in de Neder
landse industrie en mijnbouw -, tesamen met de personen die aanhanger 
waren geweest van het nationaal-socialisme (de nazi's); vervolgens de groep 
die na 1 januari 1933 in Nederland was binnengestroomd - hieronder wer
den zowel de duizenden Duitse dienstboden als de politieke vluchtelingen, 
de joden incluis, begrepen -; tenslotte de overigen. Onder de "overigen" 
moeten worden gerekend de duizenden die in de jaren twintig de ellende 
van Duitsland hadden verruild voor het toen welvarende Nederland en 
veelal werkzaam waren in de mijnen in Limburg, in industrieën in de 
grensstreek van Gelderland en in de handel in de grote steden in het westen 
des lands. Velen van hen waren met Nederlandse vrouwen getrouwd; hun 
kinderen waren Nederlands opgevoed. Totaal ging het om 25.000 personen. 
Deze uitwijzing werd echter, naar Kolfschoten zich herinnerde, algemeen 
verwacht en veelal geëist, daar de anti-Duitse gezindheid in Nederland 
scherp en algemeen was.2

Deze plannen tot uitzetting van de ongewenste Duitse vreemdelingen 
waren opgesteld op basis van de opvatting dat volgens het internationale
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recht de staat het recht heeft vreemdelingen over de grens te zetten, al zal 
men daartoe in tijden van vrede niet overgaan zonder behoorlijke redenen. 
In tijden van oorlog was het zonder meer geoorloofd om diegenen onder de 
vreemdelingen, die behoorden tot de groep vijandelijke ingezetenen, over 
de grens te zetten, aldus de geldende opvatting op het departement van Jus
titie, zoals die in een aantal stukken is terug te vinden. Juridische hoofd
brekens kostten deze uitwijzingsplannen ook niet. De Nederlandse Grond
wet bepaalde wel dat allen die zich op het grondgebied van het rijk bevinden 
gelijke aanspraak hebben op bescherming van persoon en goederen, maar 
liet het over aan de wet - in dit geval de oude Vreemdelingenwet van 1849 - 
de regels voor de toelating en uitzetting van vreemdelingen te bepalen. In 
de praktijk was deze wet met haar systeem van visa en controles zo om
slachtig, dat zij na enkele jaren na haar totstandkoming vrijwel niet meer 
functioneerde. In het wettelijk systeem had de vreemdeling met een vol
gens deze wet afgegeven reis- en verblijfspas de garantie dat hij slechts op 
bevel van de kantonrechter kon worden uitgezet wegens onvoldoende 
middelen van bestaan of door de Kroon, de regering, om redenen van alge
meen belang. Allerlei vóór 1940 getroffen regelingen om vreemdelingen 
zonder de door de vreemdelingenwet vereiste procedure in Nederland toe 
te laten en zich te laten vestigen hebben het uitzettingsrecht altijd bevestigd, 
aangezien de bepalingen van de vreemdelingenwet-1849 voor vreemdelin
gen zonder reis- en verblijfspas niet van toepassing waren. De uitgeleidings- 
voorschriften van de wet van 1849 behoefden derhalve voor geen enkele 
vreemdeling in Nederland te worden toegepast. Zo bestond er voor de 
Duitse vreemdelingen wel het Vestigingsverdrag van 7 november 1906 
(Stbl.nr. 279), dat tussen Nederland en Duitsland was gesloten, waarbij 
slechts om een geldig paspoort werd gevraagd als basis voor tijdelijke of 
langdurige vestiging van onderdanen van betrokken landen in eikaars ge
bied, indien en zolang deze vreemdelingen de daar geldende wetten en ver
ordeningen zouden naleven. Het recht van de betrokken overheden aan het 
verblijf van de wederzijdse vreemdeling-onderdanen een einde te maken 
werd in art. 2 van dit vestigingsverdrag toegekend ter handhaving van de 
publieke rust, de veiligheid van de staat of op grond van onvoldoende mid
delen van bestaan van de betrokken vreemdeling. Niets stond het departe
ment van Justitie derhalve na 1945 in de weg om onwelgevallige Duitse 
vreemdelingen als ongewenste personen over de grens te zetten: zij genoten 
niet de bescherming van de wet van 1849 en zij konden op grond van de be
palingen van het verdrag van 1906 (indien zij op basis daarvan zich hier 
hadden gevestigd) aangepakt worden. Veel Duitse vreemdelingen hadden 
immers in Nederlandse ogen de geldende wetten en verordeningen ge
schonden door aansluiting bij nazi-organisaties en de Duitse vreemdelingen 
werden gezien als bronnen van publieke onrust en mogelijke onveiligheid 
van de staat.3

Dat het aanvankelijke plan tot uitwijzing van alle Duitsers zonder enig 
onderscheid en zonder enige procedure is gewijzigd in een uitwijzing in een 
bepaald aantal gevallen, opgesomd in een reeks richtlijnen, waardoor Justi
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tie de wet van 1849 naar de geest kon naleven, en van een willekeurige uit
zetting geen sprake meer was, had bepaalde oorzaken. Kolfschoten had na
melijk al in september 1945 begrepen, op basis van informatie van zijn 
ambtenaren bij de geallieerde autoriteiten die het opperbestuur in Duitsland 
voerden dat deze autoriteiten grote bezwaren hadden tegen de uitzetting 
van alle Duitsers zonder enig onderscheid uit Nederland. De geallieerden 
die de westelijke zones beheerden waren vooral bevreesd dat andere wes
terse landen door deze uitzetting konden worden aangemoedigd eveneens 
plannen in die richting te ontwikkelen, waardoor de enorme problemen in 
Duitsland inzake woongelegenheid en voeding zouden worden vergroot 
Vandaar dat Justitie alleen al om deze reden zich gedwongen zag het plan 
tot uitwijzing van alle Duitsers bij te stellen. Aldus kon ook tegemoet wor
den gekomen aan de bezwaren die met name bij het katholieke episcopaat 
tegen de uitzetting van alle Duitsers leefden. Op verzoek van Justitie had 
het episcopaat zich over de aangelegenheid gebogen. Op 15 september 1945 
heeft kardinaal De Jong doen weten dat verwijdering van alle Duitsers uit 
het land in strijd was met de christelijke naastenliefde, tenzij zulks gevor
derd werd uit landsbelang of als verdiende straf voor deze Duitsers kon 
worden aangemerkt. De richtlijnen die uit deze overwegingen voortvloei
den bepaalden dat tijdelijk verblijf in Nederland zou worden verleend aan 
de volgende categorieën personen van Duitse nationaliteit: zij, die van be
lang waren voor Nederland; zij, die vóór 1940 in ons land waren gekomen 
en zich als oprecht vriend van Nederland hadden gedragen; zij, die aan het 
Nederlands binnenlands verzet hadden deelgenomen. Een afzonderlijke re
geling zou worden getroffen voor hen die om politieke redenen na 1933 
Duitsland waren ontvlucht.4 De uitvoering berustte bij de sedert 1938 be
staande Rijksvreemdelingendienst (Departement van Justitie), welke onder 
leiding stond van de voormalige politiechef van de vreemdelingendienst 
van Rotterdam, J. Grevelink. Deze dienst moest, in samenwerking met de 
plaatselijke politie en de Politieke Opsporings-Dienst (POD), van iedere 
Duitser in Nederland bekijken in hoeverre deze voor een voortgezette ver
blijfsvergunning of voor uitwijzing in aanmerking kwam. De bewijslast 
voor een goed gedrag lag bij de vreemdelingen, die van de verblijfsvergun
ning afhankelijk waren. Politie en POD kregen desbetreffende instructies.

De plaatselijke politie had overigens van Kolfschoten op 17 oktober 1945 
ook de opdracht gekregen om alle andere vreemdelingen eveneens op
nieuw te registreren en te toetsen voor een voorlopige verblijfsvergunning 
vóór 1 januari 1947. De minister wilde via deze registratie achterhalen hoe
veel vreemdelingen feitelijk in het land waren, hun aantal zoveel mogelijk 
verkleinen en slechts een kleine hoeveelheid verblijfsvergunningen verle
nen. Bovenal wilde de minister bereiken dat alle vreemdelingen over een 
geldig paspoort beschikten, daar dit in het algemeen een voorwaarde was (en 
ook nu nog is) voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Daardoor 
had Justitie de mogelijkheid hen te allen tijde over de grens te zetten, het
geen moeilijker zou zijn met statenlozen of personen die hun nationaliteit 
door een lang verblijf in het buitenland hadden verloren. De plannen tot
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uitwijzing van de Duitse vreemdelingen pasten dus in een algemeen res
trictief beleid inzake de toelating van vreemdelingen en de afgifte van ver- 
blijfvergunningen, vooral jegens vreemdelingen met dubieuze papieren. De 
Duitsers konden geacht worden, door de ondergang van Duitsland en de 
onzekerheid over de toekomst van de Duitse restanten, tot deze laatste cate
gorie te behoren. Aan dit algemene vreemdelingenbeleid, dat ook ingegeven 
werd door de grote armoede en woningnood in het land, heeft ook de op
volger van Kolfschoten vastgehouden.

Uitvoering van de plannen tot uitleiding van de ongewenste Duitse 
vreemdelingen zou echter grotendeels stuklopen op de onmogelijkheid de 
in aanmerking komende Duitsers snel over de grens te zetten, waardoor de 
zaak zo werd vertraagd dat binnenlands verzet tegen de uitwijzing op gang 
kon komen. De geallieerde autoriteiten in Duitsland, die het na de ineen
storting van het Derde Rijk voor het zeggen hadden, waren niet van plan de 
volkenrechtelijke verplichtingen ten aanzien van paspoorthouders van het 
Derde Rijk zonder meer na te komen. Toen Grevelink begin 1946 in Berlijn 
was om de uitwijzing met de geallieerde bezettingsautoriteiten te regelen en 
daarover afspraken te maken, werd hem te verstaan gegeven dat van een 
omvangrijke uitwijzing geen sprake kon zijn. Omvangrijk zou die uitwij
zing volgens de richtlijnen altijd nog zijn, omdat het niet eenvoudig zou 
zijn voor de gemiddelde Duitse vreemdeling positieve daden jegens de Ne
derlandse bevolking te bewijzen. Vermoedelijk heeft men in Nederland op 
het ministerie van Justitie in deze fase nog gedacht aan een uitwijzing van 
meer dan de helft van de Duitse vreemdelingen in Nederland. De geallieer
den eisten echter dat, afgezien van de zeer geprononceerde nazi’s of leden 
van de bezettende macht die als (krijgs-) gevangenen waren overgedragen of 
nog uitgewezen konden worden, verder alle nog uit te zetten personen 
moesten kunnen beschikken over een aanwijsbaar domicilie in Duitsland. 
Dit betekende voor Nederland dat alleen de meer recent gevestigde Duitsers 
voor uitwijzing in aanmerking zouden komen.

De tweede beperking, welke ook het meest bezwarend was voor Neder
land, behelsde het plan van de geallieerden om de uitzetting op basis van 
reciprociteit te behandelen. De uitzetting uit Nederland zou derhalve wor
den afgeruild tegen uitzetting uit Duitsland van de daar - veelal in de grens
streek met Nederland - levende personen met Nederlandse nationaliteit (ca. 
100.000). Van Nederlandse kant werd tegen deze ruilplannen verzet aange
tekend. Dit verzet heeft niet veel uitgehaald, want de Engelsen, die immers 
het meest met de zaak te maken hadden door hun zeggenschap over de 
Duitse zóne langs de Nederlandse grens, waren al begonnen begin 1946 Ne
derlandse ingezetenen uit hun zóne te verwijderen, waardoor Nederlandse 
gemeenten in de grensstreek door de opvang van deze personen in grote 
problemen kwamen.5 De Nederlandse redenering tegenover de geallieerde 
mogendheden in Duitsland, zoals die terug is te vinden in een aantal nota's 
van Buitenlandse Zaken en van Justitie, was, dat de geallieerden, waaronder 
Nederland, de oorlog gewonnen hadden op een tegenstander, die gemoord 
en geplunderd had. Was het dan niet meer dan juist, diegenen van de
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Duitse ingezetenen, die met de tegenstander hadden gesympathiseerd, over 
de grens te zetten naar hun eigen land? De geallieerde mogendheden, de 
Engelsen voorop, bleven echter terughoudend op de Nederlandse plannen 
reageren in 1946. Men had al genoeg te stellen met de miljoen vluchtelingen 
uit Oost-Europa, die voor een groot deel waren neergestreken in de dichtst
bevolkte en zwaarst getroffen zone in Duitsland, die van de Britten. Alleen 
de meest foute Duitsers met familie en woongelegenheid in Duitsland kon
den in groepen vanuit Nederland over de grens worden gezet, in ruil voor 
Nederlanders, aldus de beleidslijn van de machthebbers in Duitsland.

In interne nota’s naar aanleiding van deze geallieerde houding betreurde 
men op Justitie dat de hele uitwijzing niet in de chaotische tijd van 1944-
1945 was geregeld via het Militair Gezag, toen de grens met Duitsland door 
de geallieerden nog niet zo potdicht werd gehouden. Veel was er niet meer 
aan te doen, want de Nederlandse zeggenschap in Duitse zaken was gering, 
onder meer doordat Nederlandse militaire aanwezigheid in Duitsland ont
brak en Nederland evenmin bijdroeg in de bezettingskosten, zoals Dene
marken en België wél deden (vgl. par. Ill.l.e, M ilitaire bezetting in D uits
la n d ?, van het hoofdstuk Buitenlandse Zaken in dit boek). Nederland kon 
ook moeilijk anders door de armoede en inspanningen in Indië. Voor Ne
derland bleef daarom weinig anders over dan te trachten de ergste nazi’s en 
nazi-sympathisanten onder de recent gevestigde vreemdelingen, die familie 
in Duitsland hadden, te vinden en die met opgaaf van redenen over de 
grens te zetten, zodat voor de geallieerden het bewijs was geleverd dat deze 
personen als vijandige elementen moesten worden beschouwd.

Teneinde de objectiviteit bij de beoordeling van twijfelgevallen zoveel 
mogelijk te waarborgen en daardoor de Duitse vreemdelingen toch enige 
rechtsbescherming te geven, te zorgen dat het beleid door brede lagen onder 
de Nederlandse bevolking zou worden gedragen en aldus de argumentatie 
tegenover de geallieerden te verstevigen, werd een aparte adviescommissie 
inzake de Duitse vreemdelingen, waarin ook de verschillende politieke par
tijen waren vertegenwoordigd - naar de voorzitter, het PvdA-Tweede Ka
merlid Schilthuis, genoemd - op 17 april 1946 door minister Kolfschoten 
geïnstalleerd.6 De commissie moest advies geven in die gevallen, waarin het 
hoofd van de Rijksvreemdelingendienst op basis van de stukken tot een 
andere slotsom zou zijn gekomen dan het hoofd van de plaatselijke politie. 
Aldus zijn enkele honderden dossiers bekeken, waaruit een beleid voor 
identieke gevallen kon worden afgeleid. De meeste zaken lagen echter dui
delijk volgens de normen die Justitie had uitgevaardigd. Zij, die lid waren 
geweest van de Duitse nazipartij (NSDAP), alsmede van Duitse vereni
gingen in den vreemde zoals de Deutsche Kolonie, het Deutsche Arbeits- 
front of de Deutsche Volkswohlfahrt, die zich bij het begin van de bezetting 
hadden vertoond in een nazi-uniform en de hakenkruisvlag hadden uitge
hangen, kortom: zich door dit alles als een overtuigd nazi hadden gemani
festeerd, waren zonder meer fout. Slechts bijzondere positieve daden tegen
over het Nederlandse volk konden hen nog verontschuldigen. Volgens 
deze richtlijnen waren door de ambtenaren van de vreemdelingendienst, in
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samenwerking met de plaatselijke politie en de POD, dossiers aangelegd 
over bijna alle Duitse vreemdelingen in Nederland, op basis van schriftelijk 
materiaal en getuigenissen. Die getuigenissen van buren en bekenden wa
ren niet altijd negatief. Tal van Duitsers hadden het nazisme gemeden, een 
aantal Duitsers had zich gedurende de bezettingstijd voor de Nederlandse 
zaak ingezet. Nederlanders hebben soms ook positief getuigd over Duitse 
personen, ondanks bepaalde foute daden door deze Duitsers bedreven. Met 
name in veel Limburgse en Gelderse grensplaatsjes vond men de zaak ta
melijk opgeblazen, waar het de kleine Duitse man met zijn gezin in hun ge
meenschap betrof, zo moet men concluderen uit een aantal rapporten in het 
Justitie-archief.

Het merkwaardige is dat Justitie de wetenschap, dat de geallieerden slechts 
een zéér klein aantal Duitsers zouden accepteren, aanvankelijk niet heeft 
verdisconteerd in het beleid. Men ging door aan de hand van richtlijnen, die 
waren gebaseerd op de positieve eis dat men zich voor de Nederlandse zaak 
had ingespannen. De eerste mededelingen over de uitwijzingsplannen van 
minister Van Maarseveen betroffen nog plannen tot uitzetting van ca.
17.000 Rijksduitsers, veel meer dan de helft van het aantal Rijksduitsers in 
Nederland. De overigen, voor het merendeel de politieke vluchtelingen en 
de reeds langer in Nederland ingezeten Duitsers, zouden een voorlopige 
verblijfsvergunning krijgen of hadden die al gekregen. Nederland had het 
recht, aldus de visie van deze minister van Justitie, om Duitsers, die zich 
hadden misdragen, die aan de kant van de vijand hadden gestaan, terug te 
wijzen naar hun eigen land en "ik meen dat de regering zo nodig stappen 
moet ondernemen om dit effect te bereiken", aldus Van Maarseveen in no
vember 1946 bij de behandeling van de begroting van Justitie in de Tweede 
Kamer. De Tweede Kamer was algemeen van mening dat uitwijzing wense
lijk was, behoudens van die Duitsers, Joden en anderen, die door het nazi- 
regime waren vervolgd en zich tijdens de bezetting als betrouwbaar hadden 
doen kennen. De minister beloofde deze personen voorlopig buiten be
schouwing te laten. Joodse (uit Duitsland afkomstige) vluchtelingen, die al 
voor uitwijzing waren bijeengebracht, zijn inderdaad, mede onder druk van 
Joodse organisaties, vrijgelaten.7 Verder werd er nauwelijks in de Kamer 
over het uitwijzingsbeleid gediscussieerd. Enige Kamerleden vroegen wel of 
het niet mogelijk was alle Duitsers in Nederland in één keer te doen inter
neren in kampen om snel woonruimte voor Nederlanders vrij te maken. 
Met dit oogmerk had de gemeenteraad van Kerkrade de minister van Justi
tie al op 26 augustus 1946 per telegram verzocht om een snelle uitzetting 
van alle niet bonafide Duitsers. Van Maarseveen achtte de plaatsing van alle 
uit te wijzen Duitse vreemdelingen in kampen wel gewenst, maar moeilijk 
uitvoerbaar, daar kampen voor een dergelijk aantal personen niet beschik
baar waren.

De stemming was, zo blijkt uit de instemming van het parlement met de 
uitwijzingsplannen in 1946 - begin 1947, nog bitter en erg anti-Duits. In deze 
wrok kan ook de zeer alledaagse wrevel uit de na-oorlogse armoedetijd in 
Nederland hebben meegespeeld, die door het Haagsch Dagblad al op 5 febru
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ari 1946 was verwoord. De Nederlanders die de hongerwinter hadden 
meegemaakt en die hadden moeten zien hoe de in Nederland gevestigde 
Duitsers extra voedsel van de bezetter hadden gekregen, konden het moei
lijk verkroppen dat deze Duitsers na de oorlog hetzelfde rantsoen ontvingen 
als iedereen, waardoor zij nog beter af waren dan hun landgenoten in de 
Heimat.

De actie "Black Tulip" gestart en vervolgens gefrustreerd door opkomend 
verzet in Nederland tegen de uitwijzing 1946-1947

Op 11 september 1946 ging de uitwijzing van de Duitsers uit Nederland, 
een operatie die de codenaam "Black Tulip" had gekregen in de contacten 
met de Engelsen, in Amsterdam van start. Waarschijnlijk is men in de 
hoofdstad begonnen, omdat daar de aanwezigheid van nazi-Duitsers het 
meest ongewenst werd geacht. Mannen, vrouwen en kinderen met de Duit
se nationaliteit, die voor uitzetting in aanmerking kwamen, werden zeer 
vroeg in de ochtend van huis gehaald. Zij mochten 50 kilo bagage meene
men en 100 gulden, een bedrag dat op dringend verzoek van de geallieerden 
in Duitsland in april 1947 is verhoogd. De huisraad kwam terecht bij het 
Nederlands Beheersinstituut, dat ook de goederen van de politieke delin
quenten bewaarde. Van bewaren was bij de Duitsers in rechte overigens 
geen sprake, omdat goederen en vermogens van vijandelijke onderdanen 
zonder schadevergoeding in beslag werden genomen volgens het Besluit 
Vijandelijk Vermogen (E. 133). Van Maarseveen zag hierin een van de wei
nige middelen om voor Nederland althans een gedeeltelijke schadevergoe
ding te krijgen.8

De overgrote meerderheid van de op te halen Duitsers kon niet op veel 
mogelijkheden voor onderduik van gehele gezinnen rekenen om zo aan
houding te ontgaan. Wel lukte het een aantal gezinshoofden tijdelijk onder 
te duiken bij andere Duitsers in den lande, waardoor het beleid van Justitie 
om uit menselijke overwegingen alleen gehele gezinnen op te halen en uit 
te wijzen werd belemmerd. Om die reden werden Duitse gezinnen des 
nachts of in de zeer vroege ochtend van bed gehaald, een methode die nogal 
wat stof deed opwaaien, omdat dit herinneringen opriep aan de razzia's van 
de Duitse bezetter. Minister Van Maarseveen vond echter dat deze methode 
acceptabel was, "omdat men nu eenmaal overdag de mensen dikwijls niet 
thuis treft".9 Slechts in kleinere gemeenschappen in het zuiden en oosten 
des lands traden soms Nederlanders in het krijt voor sommige niet al te 
kwade Duitsers en hun gezinnen, waardoor zij in staat waren onder te dui
ken. Pas in 1948, toen het verzet tegen de uitwijzing was opgelaaid, werd 
door de politie soms hier en daar verzet geboden tegen de aanhoudingsijver 
van Justitie, zo is in rapporten aan het Departement van Justitie gemeld.

De aangewezen Duitsers werden vervoerd naar enkele kampen in de 
omgeving van de Duitse grens en daar verzameld voor groepsgewijze uit
leiding. Het grootste kamp, dat later bekendheid zou krijgen, was 
"Mariënbosch" bij Nijmegen. Het was een kamp voor geallieerde militairen 
geweest, toen het front in de periode september 1944 - begin 1945 vlak bij
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Nijmegen had gelopen. Het kamp bestond uit golfmetalen barakken, temid
den van het groen gesitueerd, waarin ca. 1000 mensen konden leven. Ge
middeld werden slechts enkele honderden Duitsers gedwongen hier hun 
uitwijzing af te wachten. De gezinnen mochten overdag bij elkaar komen, 
maar werden voor de nacht in verband met het behoud van de goede zeden 
naar sexe gesplitst. Van een strenge bewaking of discipline was nauwelijks 
sprake. Voor de interne huishouding waren de Duitsers zelf verantwoor
delijk. De verblijfsduur in dit kamp en in het veel kleinere kamp 
"Avegoor" (bij Arnhem) zou nooit meer dan enkele weken mogen duren, 
maar omstandigheden maakten van deze weken vaak enkele maanden. De 
Duitsers zouden vervolgens per vrachtwagen naar Duitsland worden ver
voerd en aan de Engelsen worden overgedragen. In de strenge winter van 
1946-1947 kon dit schema niet worden aangehouden en werd de toestand in 
de beide kampen onhoudbaar. De hoofdoorzaak hiervan was dat de geal
lieerden wegens de enorme problemen in hun zones (hongersnood, kolen- 
tekort) geen Duitsers wensten op te nemen en de uitwijzing derhalve kwam 
stil te staan. Een deel van de kampen is toen ontruimd, wat er op neer
kwam, dat de meeste aangehouden Duitsers over het land verspreid werden 
of naar hun woonplaats terugkeerden. En zo bleven alleen enige tientallen 
Duitsers over die kleumend in de barakken het voorjaar en de uitwijzing 
hebben afgewacht.

Vergeleken met de grootse plannen die bij de overheid over de uitwijzing 
van de Duitse vreemdelingen in Nederland in die tijd leefden - waartegen
over het kabinetsbesluit van begin 1947 met betrekking tot het werven van 
Duitse experts moet worden genoemd (zie hoofdstuk V, Economische Za
ken, par. III.c) - is van de uitwijzing in de periode 1946-1947 niet veel te
rechtgekomen, al werden in totaal nog circa 3000 personen uitgeleid. Juist 
toen de Nederlandse autoriteiten in juli 1947 overeenstemming met de ge
allieerden hadden bereikt over de terugvoering van nog eens 10.000 Duitsers
- waarbij een rol gespeeld kan hebben dat de geallieerden door een aantal 
processen (Neurenberg) een beter beeld hadden gekregen van de door de 
nazi's bedreven terreur in de bezette landen - kreeg Van Maarseveen te ma
ken met binnenlands verzet tegen de uitwijzing. Dit was zowel een gevolg 
van morele bezwaren tegen hetgeen in Nederlandse naam geschiedde met 
de Duitse vreemdelingen in Nederland, als het resultaat van op gang geko
men contacten tussen Nederlandse en Duitse politici, waarbij de Duitsers 
protesteerden tegen uitwijzing op deze schaal.

Omdat dit verzet in de lucht zat, heeft de adviescommissie-Schilthuis op 
versoepeling van de richtlijnen aangedrongen, waardoor het mogelijk zou 
worden in twijfelgevallen een beslissing te nemen en de echte nazi's het 
land uit te krijgen. Vandaar dat Van Maarseveen begin augustus 1947 een 
nieuwe richtlijn liet opstellen, die hij op 18 augustus 1947 aan de minister
raad voorlegde. In deze vergadering heeft vooral Drees, hoewel hij begrip 
toonde voor de mildere houding tegenover de Duitse vreemdelingen dan in 
1945, gemeend dat aan een aantal criteria bij de selectie voor de uitwijzing 
van Duitse vreemdelingen moest worden vastgehouden, waarin de Raad
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hem bijviel. Het enkele feit dat Duitsers in Nederland voor dienstverlening 
aan de vijand werden opgeroepen mocht geen verontschuldigingsgrond 
zijn. Evenmin voelde de Raad er voor Van Maarseveen te volgen in zijn 
reserve tegenover de Duitsers die met de illegaliteit tegen de bezetter hadden 
samengewerkt, omdat die Duitsers niet altijd de beste Duitsers zouden 
zijn.10 De eind augustus 1947 uitgevaardigde richtlijn legde de besluiten van 
de ministerraad over dit onderwerp vast. De groep Duitsers die zich had 
gevestigd vóór 10 mei 1940, zich tijdens de bezetting niet tegen het 
Nederlandse volk en zijn verzet had gekeerd en geen diensten had verleend 
aan de bezetter en diens propaganda, kreeg vergunning tot voortgezet 
tijdelijk verblijf. De groep die zich tijdens de vijandelijke bezetting in 
Nederland had gevestigd bleef onder het criterium vallen dat vergunning 
alleen zou worden verleend aan hen die zich metterdaad volledig en 
onverdeeld hadden geschaard aan de zijde van het Nederlandse verzet. Ten 
aanzien van die Duitsers van vóór 1940, die gedwongen diensten hadden 
moeten verlenen aan de bezetter, werd bepaald dat vergunning tot verblijf 
in Nederland kon worden verleend, indien deze zich vanuit Nederlands 
standpunt tijdens de bezetting verdienstelijk hadden gemaakt of de 
samenstelling van het gezin - Nederlandse vrouw en kinderen - voortgezet 
verblijf in Nederland wenselijk maakte. De positieve eis dat men zich een 
oprecht vriend van het Nederlandse volk had moeten betonen was voor de 
meerderheid van de Duitsers in Nederland aanzienlijk afgezwakt tot de 
negatieve eis dat men geen daden tegen het Nederlandse volk had 
bedreven. Dit was het antwoord van de minister op schriftelijke vragen van 
het KVP-Tweede Kamerlid Roolvink van 19 augustus 1947.11 Dit Kamerlid 
had, nadat hij en enige andere Kamerleden door de geestelijke verzorging 
van "Mariënbosch" het kamp waren binnengesmokkeld en daar pools
hoogte hadden genomen - pas eind 1948 ging een officiële delegatie uit het 
parlement op bezoek in het kamp -, de minister onder meer gevraagd uit 
overwegingen van menselijkheid en op grond van gevaar voor publieke 
onrust de uitwijzing te beperken tot die personen, wier gevaarlijkheid uit 
voldoende vaststaande feiten was gebleken. Het antwoord van de minister 
van Justitie, dat een maand op zich liet wachten, bevredigde Roolvink en de 
groepen in het land, wier ongerustheid over het beleid hij vertolkte, niet. 
Slechts een aantal aanvullende maatregelen en toezeggingen van Van 
Maarseveen, volgend op interventie van kerkelijke zijde in september 1947, 
kon de onrust bij deze groepen voorlopig wegnemen.

Die interventie van de zijde van de kerkelijke leiding van de katholieke 
gemeenschap in Nederland was een gevolg van de bezorgdheid over de ef
fecten van ht uiitwijzingsbeleid op de relatie met de Duitse katholieken, 
waarmede Roolvink op het politieke vlak contact had opgenomen, en van 
verontrusting door de berichten over de behandeling van de Duitse vreem
delingen. Die berichten waren afkomstig van enige geestelijke verzorgers en 
maatschappelijke werkers die verbonden waren aan de bovengenoemde 
kampen en zeer ontevreden waren, toen duidelijk werd dat de uitwijzing in
1947 versneld zou worden gerealiseerd. De verzachting van de richtlijnen in
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augustus 1947 was onvoldoende om deze onrust over de uitwijzing in te 
tomen. Ook volgens de nieuwe richtlijnen zouden allerlei ouderen of gro
tere Duitse gezinnen, die zich pro-Duits hadden opgesteld, toch nog worden 
uitgewezen, terwijl ook de formulering van de nieuwe richtlijnen nog veel 
twijfel overliet. De drijvende kracht achter de klachten over de situatie in de 
kampen en over de uitwijzing was de Nederlandse Caritas-missie (eerst Va- 
ticaan-missie genaamd), een rooms-katholieke instelling voor vluchtelin
gen, die zich ook bezig hield met de begeleiding van de Duitse gezinnen in 
nood in Nederland. De Caritas-missie met vestigingen in enkele steden in 
Limburg, in Nijmegen en Den Haag, werd geleid door pater drs. B. Körver
o.f.m. en deze wist zowel het Nederlandse episcopaat als de Rijksvreemde
lingendienst in de loop van 1947 onder een lawine van klachten te bedel
ven. Körver liet in augustus 1947 per brief aan Grevelink weten, dat de cri
teria voor uitwijzing, zoals die door Van Maarseveen waren gewijzigdd, nog 
altijd onjuist waren en dat de Duitse gezinnen bij uitzetting in grote ellende 
werden gestort, waartegen hij zich met alle wettige middelen zou verzetten. 
In september 1947 beschuldigde de Caritas-missie de vreemdelingendienst 
van het niet-toepassen van de nieuwe richtlijnen. Nadat ook klachten van 
protestantse zielzorgers waren binnengekomen, alsmede politieberichten 
over groeiende onrust in enkele Limburgse steden, volgden op 17 en 22 sep
tember 1947 telegrammen van bisschop Lemmens van Roermond en van 
kardinaal De Jong aan Van Maarseveen om te protesteren tegen de uitwij
zing. Vooral het uitvoerige en in ultimatieve vorm gegoten telegram van 
de kardinaal was een onaangename verrassing voor de katholieke minister 
van Justitie. Het telegram was opgesteld door Körver en Geerdinck, de se
cretaris van de kardinaal, en het had de goedkeuring van de kardinaal ge
kregen. In dit telegram werd een onverwijlde stopzetting van de uitwijzing 
geëist, op straffe van openlijke afkeuring van het beleid door het episcopaat 
en het uitvaardigen van een verbod voor katholieke ambtenaren om mee te 
werken aan deze uitwijzing. Gezien het bijna geheel katholieke karakter 
van vrijwel alle grensstreken waar de meeste Duitsers woonden of tijdelijk 
verbleven en gezien de politieke verhoudingen van dat moment was nu 
het gevaar aanwezig dat de uitwijzing zou worden lamgelegd.

Van Maarseveen die het telegram in de loop van de middag van 22 sep
tember onder ogen kreeg, was furieus over deze aanwijzing uit Utrecht en 
wenste aan zijn beleid vast te houden. Hij duldde niet dat het episcopaat op 
de stoel van de regering ging zitten.12 Premier Beel meende evenwel dat de 
problemen met de kerken eerst moesten worden opgelost voordat met de 
uitwijzing verder kon worden gegaan. Nog op de avond van diezelfde 22e 
september werd spoedoverleg gevoerd tussen Beel, Van Maarseveen en 
mgr. F.A.H. van de Loo, de officiaal van het aartsbisdom. Bij dit gesprek, dat 
gevoerd werd op de Maliebaan in Utrecht, bleek dat de kardinaal al enkele 
dagen op Ameland vertoefde. Van Maarseveen begreep onmiddellijk hoe de 
vork aan de steel zat en achtte het dreigement in het telegram niet geloof
waardig meer. Hij liet dan ook het transport van een groep Duitsers op 23 
september, dat de aanleiding was geweest voor het telegram uit Utrecht en
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voor de haastige reactie van Beel en Van Maarseveen, gewoon doorgaan. 
Beel legde zich hierbij neer. Ook al hebben beide bewindslieden vermoed dat 
het bewuste telegram geen weloverwogen standpunt van het episcopaat re
presenteerde, toch was vooral Van Maarseveen bevreesd voor een golf van 
negatieve publiciteit rond het uitwijzingsbeleid, die door een conflict met de 
kerkelijke autoriteiten op gang kon worden gebracht.

In een nadere schriftelijke reactie op het telegram van kardinaal De Jong 
sprak Van Maarseveen de kennelijk niet onjuiste veronderstelling uit dat er 
verband bestond tussen het telegram en de klachten van de Caritas-missie. 
Volgens de minister had de Caritas-missie echter nimmer, ondanks her
haald verzoek van Justitie, de klachten over het uitwijzingsbeleid en vooral 
over het niet nakomen van de nieuwe richtlijnen met bewijzen kunnen 
staven. De enkele dossiers, die hem door de Caritas-missie waren toege
stuurd als bewijsmateriaal, hadden hem integendeel overtuigd van de juist
heid van het optreden van de vreemdelingendienst. Om opheldering over 
zijn beleid te verschaffen was de minister niettemin bereid ten spoedigste 
overleg te gaan voeren met vertegenwoordigers van het episcopaat en van 
de geestelijke en maatschappelijke verzorging in de kampen van de uit te 
wijzen Duitsers. Van Maarseveen wilde natuurlijk, zo blijkt uit dit schrij
ven, een openlijk conflict met het episcopaat vermijden, maar hij was niet 
bereid door plotselinge beleidsombuigingen de beschuldigingen aan het 
adres van zijn ambtenaren te honoreren. Zo had begin september 1947 de 
commissaris van de Rijkspolitie Weyma, die het optreden van de politie 
van het uitwijzingsbeleid coördineerde, aan Grevelink per brief laten weten 
dat hij weigerde om het brevet van onvermogen, dat moest blijken uit de 
klachten over de dossiersamenstelling en het toepassen van de richtlijnen, 
voor de politie te accepteren. Na een aantal voorbereidende contacten van 
mgr. Van de Loo, pater Körver en enige andere geestelijken, onder wie ook 
de nog nader te noemen Henri de Greeve s.j., met Van Maarseveen, waarbij 
op de minister zware druk is uitgeoefend een minder rigide standpunt ten 
opzichte van de foute Duitsers in te nemen onder verwijzing naar de mil
dere houding van de minister ten opzichte van de foute Nederlanders, 
vond op 27 september 1947 een conferentie plaats op het departement van 
Justitie tussen minister Van Maarseveen, leden van de commissie- 
Schilthuis, enige ambtenaren van de Rijksvreemdelingendienst, mgr. Van 
de Loo, pater Körver en leden van diens staf, enige dominees en vertegen
woordigers van protestantse maatschappelijke organisaties.13

Uit het verslag van deze bijeenkomst blijkt dat Van Maarseveen, uit
gaande van het recht van de staat om ongewenste vreemdelingen over de 
grens te zetten, vasthield aan zijn standpunt al die Duitsers uit te wijzen die 
ook maar enigszins nazi-besmet waren, dus ook de leden van de NSDAP die 
verder weinig hadden ondernomen en alleen uit waren geweest op per
soonlijke voordelen zoals bij de voedseltoewijzing. Het lidmaatschap van 
de NSDAP was weliswaar voor de Duitsers in geweten een andere zaak ge
weest dan voor de Nederlanders die lid bleven van de landsverraderlijke 
NSB - zo hadden de kerkelijke overheden in Duitsland het lidmaatschap
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van de NSDAP niet verboden of afgekeurd politiek hadden deze Duitsers 
zich door dit lidmaatschap als bewoners van het Nederlands grondgebied 
onmogelijk gemaakt. De Duitsers hadden zich volgens de minister door 
deze vrijwillige steun aan de nazi-zaak gesteld aan de kant van de bezetter, 
de Jodenvervolger. De dossiers die de Caritas-missie hem had gestuurd als 
bewijsmateriaal van de onjuistheid van het uitwijzingsbeleid, bewezen de 
juistheid van het beleid: de NSDAP-ers waren een soort keurtroep binnen 
de Duitse gemeenschap, die zich vrijwel zonder uitzondering had schuldig 
gemaakt aan een hele reeks pro-nazi-daden (lidmaatschappen van allerlei 
nazi-organisaties, dienstverlening aan de vijand).

Mgr. Van de Loo daarentegen betwijfelde of deze Duitsers het lidmaat
schap van de NSDAP kon worden verweten, aangezien zij veelal onder 
druk lid waren geworden en dat lidmaatschap ook niet als een wandaad 
konden voelen. Het was volgens hem onjuist van de Duitsers te eisen dat 
zij de Duitse bezetter hadden moeten bestrijden. Mgr. Van de Loo meende 
dan ook dat een Duitser, NSDAP-lid, die ook maar op een geringe pro-Ne- 
derlandse daad kon wijzen of zich verder goed gedragen had, een verblijfs
vergunning moest krijgen. De gedachtengang hierachter was, zoals de 
Caritas-missie bij monde van Körver had betoogd, dat van de Duitsers werd 
gevraagd, wat niet van Nederlanders werd vereist, namelijk bestrijding van 
de Duitse bezetter. De protestantse zijde in de vergadering had wat meer be
grip voor het overheidsbeleid inzake de uitwijzing, maar van die kant 
meende men toch ook dat niet voldoende rekening werd gehouden met de 
christelijke eis van menselijkheid, waarvoor men diende op te komen. Het 
voorstel van Van de Loo kreeg echter van protestantse zijde geen steun, 
toen de minister er op had gewezen dat de overheid dan geen vrijheid meer 
zou hebben om te toetsen in hoeverre bepaalde daden opwogen tegen pro- 
Duitse activiteiten. Wel verwierf Van de Loo bijval voor zijn voorstel om 
de richtlijnen bij te stellen inzake Duitsers van hoge ouderdom, met een 
chronische ziekte of zware invaliditeit. Ook hier wenste de minister geen 
bindende regel, omdat onder sommige oude Duitsers volgens hem aperte 
verraders schuil gingen. Groot succes had het voorstel van de minister om 
hoofdzakelijk uit de drie grootste groeperingen in Nederland, de socialisten, 
de protestanten en katholieken, een zevental commissies van ieder drie 
personen in het leven te roepen, die de twijfelgevallen onder de uit te wij
zen Duitsers zouden bestuderen, waarna de adviescommissie-Schilthuis zou 
gaan optreden als beroepsinstantie voor de vreemdelingendienst. Omdat de 
Engelsen toch al hadden laten weten dat in de winter geen transporten kon
den plaatsvinden en de uitwijzing pas weer in het voorjaar van 1948 kon 
gaan draaien, bood Van Maarseveen aan de transporten voorlopig op te 
schorten, teneinde de dossiers nog eens zorgvuldig na te lopen. Op 6 no
vember 1947 al werden de 7 dossiercommissies inzake de uitwijzing van 
vreemdelingen van Duitse nationaliteit door Van Maarseveen geïnstalleerd 
met een redevoering over de grondslagen van het uitwijzingsbeleid, dat 
hijzelf kenschetste als edelmoedig.14 Tegelijk werd een soort klachtenbureau 
op het departement van Justitie ingericht, waardoor voortaan uit te wijzen
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Duitsers in kennis konden worden gesteld van de tegen hen gerezen bezwa
ren, zodat verweer mogelijk werd. De rechtsbescherming van deze vreem
delingen nam toe.

In het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Justitie in decem
ber 1947 heeft Van Maarseveen nog eens nadrukkelijk de beginselen van het 
uitwijzingsbeleid verdedigd. Het moest de vreemdelingen volgens hem 
duidelijk worden gemaakt dat het hen niet vrijstond in strijd te handelen 
met de belangen van het Nederlandse volk. "Met het oog op de preventie 
kan men niet om wille der menselijkheid het Staatsbelang geheel uit het 
oog verliezen", aldus de minister. Aangezien enkele Kamerleden uit de 
PvdA, KVP, ARP en CHU als leden van de commissie-Schilthuis hadden 
deelgenomen aan het breed overleg met de minister van 27 september 1947 
en zich toen met de conclusies van die vergadering hadden verenigd, is het 
niet verwonderlijk dat bijna alle woordvoerders van deze partijen zich te
vreden toonden met de nieuwe en aangevulde richtlijnen, de speciale dos- 
siercommissies en het stopzetten van de uitwijzing voor de winterperiode. 
Roolvink (KVP) was er zeker van dat de instelling van de dossiercommis- 
sies de verhouding met Duitsland ten goede zou komen, terwijl Donker 
(PvdA) zich zonder meer akkoord verklaarde met het uitwijzingsbeleid. De 
woordvoerders van de ARP, CPN en de liberalen lieten slechts enige licht 
kritische tonen horen over het beleid en de geldende vreemdelingenwet. 
Het was de freule Wttewaall van Stoetwegen (CHU) die als enige toch be
zwaren bleef ontwikkelen tegen het beleid in het Kamerdebat over de Justi
tiebegroting. Zij keerde zich tegen het beleid van Kolfschoten, wiens eerste 
richtlijnen zij "vrij onmogelijk" noemde, en zij plaatste ook kanttekenin
gen bij het beleid van Justitie om de Duitsers naar de chaos - in Duitsland - 
te verwijzen. Het leed door de Duitsers in Nederland veroorzaakt, was niet 
meer goed te maken: "Het is echter onbillijk om daarvoor de hier woonach
tige Duitsers te laten boeten." Haar persoonlijke ervaringen met de vreem
delingendienst had haar tot de overtuiging gebracht dat de globale maatregel 
te zeer alle Duitsers over een kam had geschoren en dat de nadere specifica
tie in categorieën te veel interpretatie-vrijheid en daardoor te veel macht bij 
de ambtenarij had gelegd, aldus haar verklaring achteraf van haar visie in 
1947.15

In de Eerste Kamer daarentegen was de socialist Van Heuven Goedhart bij 
de behandeling van hetzelfde onderwerp van oordeel dat de richtlijnen te 
slap waren. Hij wees op het voor Nederlanders zo vernederende gedrag van 
hier te lande gevestigde Duitsers die zich als nazi hadden ontpopt en specta
culair in uniform naar de vijandelijke kant waren overgestapt. Dergelijke 
figuren hoorden niet meer "in ons ook tegen (hen) vrijgevochten Neder
land". Met deze stelling was de KVP-fractie in de Eerste Kamer het oneens. 
Die fractie drong aan op clementie, onder meer ook ten aanzien van Duitse 
vreemdelingen die hun dienstplicht voor Duitsland hadden vervuld.16 Van 
Maarseveen liet het zich van deze zijde aanleunen dat hij zijn hart verpand 
zou hebben aan de barmhartigheid, als deel van het recht, vermoedelijk om 
zo volledige steun voor zijn beleid te kunnen verwerven. Hij reageerde niet
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op het verzoek van de KVP. De stukken wijzen uit dat de minister slechts 
onder zware druk bereid is geweest enkele concessies te doen inzake de 
richtlijnen tot uitwijzing. Hij moet dan ook vast van plan zijn geweest de 
uitwijzingen in het jaar 1948 weer op gang te brengen conform de richt
lijnen van augustus-september 1947.

Kerkelijk, geallieerd en Duits verzet tegen de hervatting van de uitwij
zing  en de uiteindelijke resultaten 1948-1949

Toen in het voorjaar van 1948 de uitwijzingen inderdaad werden hervat, 
vroegen de kerkgenootschappen in Nederland om een tweede gesprek met 
de minister van Justitie en diens staf over het uitwijzingsbeleid, dat op 24 
april 1948 werd gehouden.17 Van kerkelijke zijde werden allerlei argumen
ten tegen de uitwijzing aangevoerd. In Nederland zou verzet ontstaan tegen 
verdere uitwijzing, de oorlog was al weer drie jaar geleden en de Oost-West 
tegenstelling vroeg om een andere opstelling. Men moest voorkomen dat 
zoveel uitgewezen ongelukkigen in Duitsland ten prooi zouden vallen aan 
het extremisme en de nagestreefde verzoening tussen de kerken in Duits
land en Nederland werd door verdere uitwijzing belemmerd. Van de zijde 
van Justitie voelde men echter niets voor verdere versoepeling of voor een 
algehele stopzetting van de uitwijzing. Het aantal uit te wijzen Duitsers was 
reeds aanzienlijk verlaagd. Het kabinet, twee dagen later in vergadering bij
een, besloot Van Maarseveen de ruimte te geven om in zeer schrijnende 
gevallen iets soepeler te zijn, ook al had Drees betoogd dat de groep waar
voor de kerkgenootschappen speciaal de aandacht hadden gevraagd - de ge
mengd Duits-Hollandse gezinnen - geen al te grote soepelheid verdiende: 
bedoelde Nederlandse vrouwen hadden ook weinig gedaan om hun echtge
noten van pro-Duitse handelingen af te houden. Als richtlijn hield de mi
nisterraad vast dat de Duitse vreemdelingen volgens de criteria zouden 
worden getoetst en eventueel uitgewezen.18 Toch heeft Van Maarseveen 
wederom de richtlijnen verzacht: er zou meer clementie worden betracht bij 
het uitwijzen van zeer foute Duitse gezinnen, waarin de moeder van Ne
derlandse origine was.

Voor de kerkelijke instanties die te maken hadden met de Duitse gezin
nen was dit kennelijk nog onvoldoende. Toen bleek dat op 21 mei 1948 weer 
100 personen waren uitgeleid, wensten deze instanties een stop op de hele 
affaire, ongeacht het feit dat het hier overtuigde nazi’s betrof, en dat de ver
dere uitwijzing ook slechts betrekking zou hebben op geselecteerde en zeer 
foute Duitsers. Diegene, die de zaak in de publiciteit bracht en daarmede de 
schijnwerper richtte op dit beleid van een katholieke minister, was de pater 
jezuiet Henri de Greeve. Deze heeft in een van zijn alom beluisterde Licht- 
bakenuitzendingen voor de KRO - hij gold als een soort ombudsman voor 
alle gezindten - op zaterdagavond 29 mei 1948 het hele beleid rond de uit
wijzing van de Duitsers in krachtige bewoordingen gehekeld. Er zou onrecht 
geschieden en nutteloze wreedheid. Duitse methoden werden gebruikt om 
Duitsers uit te wijzen. Waar was de openbare schuldvaststelling? Bij deze 
emotioneel geladen radiorede, waarin de boodschap van de Caritas-missie
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duidelijk was te herkennen - Körver had De Greeve namelijk meegenomen 
op een tocht langs de kampen in Nederland en de tijdelijke opvangkampen 
in de Britse zóne sloten berichtgeving en commentaren in de katholieke 
pers aan, zoals in D e Tijd, D e Maasbode en  De Volkskrant. D e Volkskrant 
sprak van "onmenselijke behandeling van Duitsers en ongewenste vreem
delingen"; De Tijd noemde het kamp "Mariënbosch" een "schrikbarend on
ding en vergaderplaats van ellendigen”. In commentaren schilderde men 
hoe zielig het was voor de Duitse vrouwen met kleine kinderen in die 
kampen, hoezeer het morele kwaad werd uitgelokt. Met verontwaardiging 
maakte de katholieke pers melding van de uitwijzing van een aantal (al te) 
Duitse geestelijken.19 Dat er van een centraal gestuurd offensief van de ka
tholieke pers sprake was - zoals De Volkskrant trouwens zelf openlijk toegaf
- bleek ook uit de publicatie van voorheen ver trouwelijke stukken, zoals het 
telegram van kardinaal De Jong uit 1947. De rest van de landelijke pers ver
dedigde het gevoerde beleid, zoals het socialistische dagblad Het Parool, of 
maakte slechts melding van de onrust over de kamptoestanden. Op 31 mei
1948 werd een brief van 500 geïnterneerden in Mariënbosch met klachten 
over de kamp toestanden in de openbaarheid gebracht, die gericht was aan de 
Unesco, prinses Juliana, Beel, het Rode Kruis, kardinaal De Jong, de generale 
synode van de Nederlands-Hervormde kerk, mevr. Eleanore Roosevelt en 
aan de Amerikaanse en Britse bevelhebbers in Duitsland. Volgens deze brief 
was meer dan 90% van de geïnterneerden sedert twintig jaar woonachtig in 
Nederland en zeer velen waren met een Nederlandse vrouw getrouwd en 
hadden Nederlands sprekende kinderen.20

De vreemdelingendienst zag zich door deze acties verplicht met een pers
communiqué te antwoorden. Hoewel de dienst kon wijzen op inspectie 
door het Rode Kruis in de kampen, op het recht van verweer ten overstaan 
van de dossiercommissies voor de Duitsers, op de onvermijdelijkheid dat 
kinderen moesten lijden onder het wangedrag van hun ouders bij de uit
wijzing van gezinnen, toch was er een stemming gekweekt waarin ver
dachtmakingen welig konden tieren. Duitse kranten in de zich herstellende 
en samengevoegde zones in West-Duitsland zagen de kans schoon een 
campagne tegen de Nederlanders te beginnen.21 Hierdoor liepen de Neder
landers in Duitsland woonachtig gevaar, zoals zij in telegrammen aan mi
nister Van Maarseveen hebben gemeld.22 Aangezien de politieke con
stellatie in Europa in het jaar 1948 had geleid tot een West-Europees blok in 
wording, waarin West-Duitsland een te voorziene rol zou gaan spelen, 
waren ook de westelijke geallieerden niet meer bereid de afspraken van 1947 
inzake de uitwijzing van nog enige duizenden Duitse vreemdelingen uit 
Nederland na te komen. De Duitse autoriteiten, die zich over de uitwijzing 
beklaagden, werd door de geallieerden in West-Duitsland tegemoet geko
men. Trouwens: ook Nederland, dat zozeer aandrong op volledig herstel 
van het handelsverkeer met Duitsland als middel tot herstel van de wel
vaart, moest wel onder druk van het opkrabbelende Duitsland de voor de 
Oosterburen onvriendelijke gestes, zoals de uitwijzing en de annexatie
plannen, grotendeels opgeven.
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In 1948 konden dan ook slechts een paar honderd zware nazi's naar 
Duitsland worden uitgewezen. In oktober 1948 volgde naar aanleiding van 
het uitwijzen van deze Duitsers in een gezamenlijk telegram het laatste 
protest van de kerkgenootschappen in Nederland tegen de uitwijzing, die 
toen echter al praktisch door de Nederlandse regering om bovengenoemde 
redenen was afgesloten.23 Voor de vreemdelingendienst van Justitie bleef 
weinig anders over dan de kampen te sluiten (Mariënbosch op 1 november 
1948; Avegoor op 1 december 1948) en de groepsgewijze uitleiding van Duit
sers stop te zetten 24 In 1949 zijn nog enkele tientallen Duitsers op eigen ge
legenheid uit Nederland vertrokken, toen zij van Justitie te horen hadden 
gekregen ongewenst te zijn; een soortgelijk beleid werd ook in 1950 gevoerd. 
Nadat massale verwijdering van de Duitse ongewenste vreemdelingen in 
1947 onmogelijk was gebleken en de uitzetting van de geselecteerde nazi’s 
onder deze vreemdelingen in groepsverband eind 1948 moest worden opge
geven, bleef derhalve slechts individuele uitwijzing over. Die laatste vorm 
van het uitwijzingsbeleid heeft nauwelijks meer de aandacht getrokken in 
Nederland - alleen van Duitse zijde volgden in een aantal gevallen van uit
wijzing démarches -, zodat in de archivalia van Justitie over het uitwij
zingsbeleid daarvan nauwelijks iets terug te vinden is.

Nederland kreeg nog als uitvloeisel van het uitwijzingsbeleid te maken 
met een in Duitsland opgerichte Bond van uit Nederland verdreven Duit
sers - een club van Heimatvertriebenen, zoals die uit het Sudetengebied of 
uit Oost-Pruisen en Siliezië met hun miljoenenaanhang -, welke in 1951 bij 
de Verenigde Naties zonder succes trachtte te klagen over de confiscatie in 
Nederland van hun goederen en vermogens.25 Groot kan die Bond niet ge
weest zijn, want eind 1949 constateerde de toenmalige minister van Justitie 
Wijers dat slechts 3691 ongewenste Duitse vreemdelingen groepsgewijze 
waren uitgeleid naar hun bestemming in Duitsland.26 Bijna alle Duitsers 
waren voor de Britse zone bestemd geweest. Er waren geen groepen Duitse 
vreemdelingen naar de Sovjet-zöne uitgewezen, aanvankelijk omdat deze 
zone geen groepen Duitsers uit Nederland wilde toelaten en vervolgens 
omdat begin 1948 door de Nederlandse regering de beslissing was genomen 
dat uitwijzing naar de Sovjet-zöne - die toen juist wel mogelijk werd - van
uit menselijk oogpunt ongewenst was, gezien het karakter van het regime 
in die zone. Onder deze 3691 uitgewezenen zijn geen Duitsers van Oosten
rijkse komaf begrepen. Slechts individueel is een aantal van deze Duits- 
Oostenrijkse vreemdelingen over de grens gezet. Het KVP-Tweede Kamer
lid Roolvink heeft op 3 december 1947 de minister van Justitie wel gevraagd 
voor de Duits geworden Oostenrijkers andere richtlijnen te laten gelden, 
aangezien deze Oostenrijkers niet vrijwillig de Duitse nationaliteit hadden 
gekregen en Nederland de Anschlusz ook in 1944, na de aanvankelijk de 
iure erkenning, nietig had verklaard. Van Maarseveen hield echter vast aan 
het standpunt dat die Oostenrijkers, die zich als vijand in Nederland had
den gedragen, moesten kunnen worden uitgewezen. Gelet op de diploma
tieke betrekkingen van Nederland met de nieuwe Oostenrijkse staat, die de 
Oostenrijkse nationaliteit slechts wilde teruggeven aan niet-nazi's, heeft Ju
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stitie de zware nazi's onder de Oostenrijkse Duitsers als Duitsers behandeld 
en uitgewezen zolang dat kon, mar verder de richtlijnen tegen de Duitsers 
van Oostenrijkse komaf toch aanzienlijk milder gehanteerd.27

Gegeven de uitgangsstelling van Van Maarseveen, dat ca. 17.000 Duitsers 
wegens hun "bruine" verleden voor uitzetting in aanmerking kwamen, be
tekent het lage cijfer van 3691 uitgewezen Duitsers dat Nederland met een 
groot aantal ongewenste vreemdelingen bleef zitten. Het verzuim om de 
zaak in 1944-1945 af te wikkelen, de wil om zorgvuldigheid te betrachten bij 
het scheiden van de bokken van de schapen toen niet alle Duitsers konden 
worden uitgezet - waarmee de Nederlandse autoriteiten deze vreemdelin
gen veel waarborgen hebben gegeven, ondanks het ontbreken van enige 
wettelijke verplichting daartoe de onwil van de Engelsen -aanvankelijk 
gemotiveerd door de noodtoestand in hun zone, later uit politieke overwe
gingen-, het groeiende verzet in Nederland - vooral in katholieke en regio
nale kring - en vervolgens in Duitsland kunnen als voornaamste oorzaken 
worden genoemd van het matige resultaat van de uitwijzingsplannen ten 
aanzien van de Duitse vreemdelingen in Nederland na 1945.

Aan Van Maarseveen, die het uitwijzingsbeleid grotendeels heeft moeten 
afwikkelen, heeft het niet gelegen, dat zo weinig ongewenste Duitse vreem
delingen zijn uitgewezen. De man, die in 1946 de barmhartigheid predikte 
om de vrijlating van de lichte gevallen onder de Nederlandse politieke de
linquenten door te kunnen voeren, heeft onder verwijzing naar het staats
belang zo lang mogelijk vastgehouden aan de drastische plannen van zijn 
voorganger om alle nazi-besmette Duitsers in Nederland over de grens te 
zetten. Wél hebben Kolfschoten en Van Maarseveen de toepassing van de 
concrete richtlijnen in een aantal gevallen willen laten toetsen door buiten
staanders, toen barmhartigheid volgens hen minder op haar plaats leek. De 
instelling van de adviescommissie-Schilthuis onder Kolfschoten, later on
der Van Maarseveen uitgebreid met 7 dossiercommissies, heeft voor de 
groep Duitse vreemdelingen - de niet-Duitse vreemdelingen hadden deze 
bescherming voorlopig niet - het feitelijk ontbreken van rechtsmiddelen 
voor de vreemdeling onder het oude vreemdelingenrecht gecompenseerd. 
Daarbij had de minister "bij de rücksichtlose dadendrang tot verwijdering 
wel enig advies nodig", aldus jkvr. Wttewaall in 1964 in de Tweede Kamer 
bij de behandeling van de nieuwe Vreemdelingenwet.28 Door deze advies
commissie in het leven te roepen en haar werk te laten doen hebben de mi
nisters Kolfschoten en Van Maarseveen een belangrijke ontwikkeling op 
gang gebracht. De positieve ervaring met de commissie-Schilthuis namelijk 
en de erkenning dat nauwkeuriger afweging van de belangen van de indi
viduele vreemdeling tegen die van de staat voor een rechtvaardige vreem
delingenpolitiek werd gevorderd hebben er toe geleid dat minister van Jus
titie Wijers de commissie-Schilthuis op 4 maart 1950 in gewijzigde samen
stelling als Permanente Vreemdelingen Adviescommissie heeft geïnstal
leerd om voortaan over alle voorstellen tot verwijdering van in Nederland 
gevestigde vreemdelingen en over algemene vreemdelingenzaken, die naar 
het oordeel van de minister of van de commissie daarvoor in aanmerking
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kwamen, de minister van Justitie van advies te dienen. De nieuwe Vreem
delingenwet van 1965 formaliseerde deze ontwikkeliing en legde het bestaan 
van de Adviescommissie voor Vreemelingenzaken, de bevoegdheden van 
deze commissie - die vrijwel overeenkomen met die van de vroegere Per
manente Vreemdelingen Adviescommissie - en de rechtsgang via deze 
commissie in de wet vast. De hele affaire met de uitwijzing van de Duitsers 
is derhalve de rechtsbescherming van alle vreemdelingen in Nederland via 
de quasi administratief-rechtelijke vreemdelingencommissies tegen een 
mogelijke willekeur van de kant van de overheid ten goede gekomen.29

Par. II. "Weg met de Moffen"

AANTEKENINGEN:

1 Alle gegevens voor deze paragraaf zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het archief van 
het Departement van Justitie, depotnummer 144, doos I-II, Uitwijzing Duitsers. Voor de me
dewerking van de archivaris van genoemd Departement, L.G. Karper, betuig ik gaarne mijn 
dank. Over de achtergronden bij het telegram van kardinaal De Jong en de radiorede van pa
ter H. de Greeve s.j. ben ik ingelicht door de voormalige directeur van de Caritas-missie, pater 
drs. B. Körver o.f.m., met wie ik op 25 januari 1980 een onderhoud had. Voor hun op- en aan
merkingen vermeld ik hier dankbaar mr. H.A.M.T. Kolfschotent, jkvr.mr. C.W.I. Wttewaall 
van Stoetwegent, het hoofd beleidsvoorbereiding vreemdelingenbeleid van het Departement 
van Justitie, Th.H.A. Booms en prof.mr. F.J.F.M. Duynsteet, die jarenlang lid is geweest van 
Permanente Vreemdelingen Adviescommissie. Dit artikel is eerder verschenen in Politiek(e) 
Opstellen nr. 1,1980, Uitgave van het CPG, Nijmegen, pp. 1-18, alsook in iets gewijzigde vorm 
in Herrijzend Nederland. Opstellen over Nederland in de periode 1945-1950, 's-Gravenhage 
1981, pp. 159-176 (identiek aan nr. II van jrg. 96, 1981 van Bijdragen en Mededelingen voor de 
Geschiedenis der Nederlanden).

2 Gewezen moet hier worden op de studie van L. de Jong, De Duitse vijfde colonne in de Tweede 
Wereldoorlog, Amhem-Amsterdam 1953, welke onder meer ingaat op de geruchten over de 
vijandige activiteiten van de in Nederland werkzame Duitsers. Er waren in mei 1940 52.000 
Rijksduitsers in Nederland, Joodse en politieke vluchtelingen niet inbegrepen. Slechts een 
klein deel van de Rijksduitsers nam deel aan de activiteiten van de door Berlijn gestimuleerde 
Rijksduitse Gemeenschap, nl. slechts 8687. De ongeveer 3500 Duitse dienstmeisjes hier waren 
voor het merendeel a-politiek. Uit Duitsland waren er in 1933-1938 ca. 7000 politieke en 
25.000 Joodse vluchtelingen in Nederland aangekomen. Een deel hiervan is doorgereisd, zodat 
er in mei 1940 nog een 14.300 Duitse Joden in Nederland waren. (Ontleend aan L. de Jong, Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 1, wet. ed., 's-Gravenhage 1969, 
pp. 531 en 563). Zowel de Duitse Joden als de politieke vluchtelingen zijn door de bezetter ver
volgd. Door deze oorzaak, alsmede doordat bij de ineenstorting van het Derde Rijk een groot 
aantal Rijksduitsers zich naar Duitsland en elders begeven hadden, was het totaal aantal 
Rijksduitsers aan het einde van 1945 teruggelopen tot ca. 25.000. Van dit aantal zijn ca. 1000 
personen op eigen initiatief in de periode 1945-1946 naar Duitsland vertrokken; ca. 17.000 
kregen in de jaren 1946-1948 een voorlopige verblijfsvergunning, evenzo het restant - na aftrek 
van het getal uitgewezen Duitse vreemdelingen - in de jaren na 1948. Herinnering mr. 
H.A.M.T. Kolfschoten over de anti-Duitse stemming in Nederland: bij wijze van informatie 
door deze oud-minister aan de auteur per brief verstrekt in 1980.

3 Een overzicht van de praktijk van de vreemdelingenwet-1849 voor de Tweede Wereldoorlog 
biedt R.M.A.A. Geuljans, De rechtspositie van den vreemdeling in Nederland, Maastricht 
1938.
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4 Brief kardinaal De Jong aan minister van Justitie, 15 sept. 1945, in: archief Bisdom ’s Herto- 
genbosch, dossier Politica (1945-heden). De richtlijnen-1945 in: Vreemdelingencirculaire A, 1 
oktober 1945, nr. al 42. Van belang voor de Nederlandse economie werden zowel geacht een 
200 Duitse mijnwerkers in Limburg (elk geschat op 25.000 gulden per jaar deviezenbesparing) 
als een aantal hoogleraren, technici en managers in bedrijven. Pro-Duitse en anti- 
Nederlandse activiteiten door deze lieden ontplooid konden echter tot uitwijzing leiden. 
Overigens hebben sommige ingezeten Duitsers in 1945-1946 (ca. 1000) zelf al begrepen niet 
langer gewenst te zijn - juist ook naar aanleiding van de bekendmaking van de 
aanvankelijke plannen van Kolfschoten om bijna alle Duitsers het land uit te zetten - en 
hebben hun biezen gepakt. Justitie heeft bewust getracht de Duitsers op deze wijze weg te 
krijgen, want men wist bij bekendmaking dat deze plannen moesten worden bijgesteld. 
Voor de juridische achtergrond heb ik kunnen putten uit de inleiding van Van Maarseveen 
op de bijeenkomst van 27 sept. 1947 met de kerkgenootschappen, waarvan het verslag aan
wezig is in het archief van Justitie; uit de installatierede voor de adviescommissies inzake de 
uitwijzing van vreemdelingen van Duitse nationaliteit (de z.g. 7 dossiercommissies) op 6 
nov. 1947, door Van Maarseveen (ook in: Advocatenblad, 15 nov. 1947, pp. 235-240); uit: 
A.H.J. Swart, De toelating en uitzetting van vreemdelingen, Deventer 1978, Inleiding ; ten
slotte uit de vele gegevens die mij door de afd. Vreemdelingenbeleid van het Departement 
van Justitie zijn verstrekt.
Er waren in Nederland geen wettelijk (volgens de wet van 1849) toegelaten vreemdelingen. 
Toch was een systeem van tijdelijke verblijfsvergunningen en het toezicht op de vreemde
lingen via de plaatselijke politie geregeld bij het vreemdelingenreglement 1918 (Stbl. nr. 
521). Vóór 1939 werden deze vergunningen slechts incidenteel en bij wijze van uitzondering 
verleend. Omdat in de praktijk de wenselijkheid van afgifte was aangetoond (politieke, 
Joodse vluchtelingen uit Duitsland), kwam de vreemdelingencirculaire nr. 4 d.d. 14 juni 
1939 van minister Goseling tot stand met nadere instructies voor het verlenen van een 
vergunning en de centrale registratie hiervan. De vergunning was altijd voorlopig en voor 
ten hoogste 1 jaar, waarna verlenging kon volgen. De vergunning diende altijd een kortere 
looptijd te hebben dan de identiteitspapieren van de vreemdeling. Na de bezetting en de 
periode van het Militair Gezag greep Kolfschoten op dit beleid terug in zijn instructie van 17 
okt. 1945, nr. al 52. Pas in 1957 is dit systeem vervangen door het verblijfsvoorschrift. Ten
slotte volgde de nieuwe vreemdelingenwet van 13 jan. 1965 (Stbl. nr. 40) en het Vreemde- 
lingenbesluit van 19 sept. 1966 (Stbl. nr. 387).

5 De Engelsen hadden in het voorjaar 1946 om woonruimte te verkrijgen langs de grens naar 
Nederland een 5 km. brede strook Duits gebied van Nederlanders doen "zuiveren". Buiten
landse Zaken heeft tevergeefs hiertegen geprotesteerd (aantekening BuZa, 10 april 1946, ar
chief Justitie). In hoeverre de Engelsen uiteindelijk slechts zoveel Duitsers in hun zone 
wensten te accepteren als aan Nederlanders uit Duitsland waren uitgewezen is uit de 
beschikbare archiefstukken niet te traceren. Overigens daalde het aantal Nederlanders in 
Duitsland vrij snel, doordat de levensstandaard hier verhoudingsgewijze veel hoger was en 
er in Nederland werk was. Wellicht heeft de vrijwillige uittocht van ca. 20.000 personen 
bijgedragen tot de verruiming van de mogelijkheid tot uitwijzing van Duitsers in 1947 met 
10.000. De Nederlandse regering heeft, blijkens stukken in het Justitie-archief, deze personen 
niet zonder meer willen accepteren, omdat men vermoedde dat onder deze groep vele 
kwade elementen zouden zitten. Nederland heeft dan ook getracht - ook met het oog op de 
problemen rond de huisvesting van deze personen - deze uittocht af te remmen, onder meer 
door extra-voedselverstrekking via pakketten en door informatie via pam fletten en 
radiouitzendingen (Hilv. I, iedere zaterdag 19.45-20.00: "Voor Nederlanders in Duitsland")
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o.m. over de uitwijzing van de Duitsers, waardoor de Nederlanders zich beter zouden 
kunnen weren in discussies in hun (Duitse) omgeving.
Nederland heeft ook nog moeite gehad met het binnenlaten van een aantal vrouwen van 
Nederlandse komaf, met Duitsers getrouwd, in Duitsland wonende, die door echtscheiding 
hadden getracht hun Nederlandse nationaliteit terug te krijgen en dus het recht op toegang 
tot Nederland. De regering (MR 23 dec. 1946, pt. 6) wenste deze vrouwen, maar vooral ook 
hun door de nazi-opvoeding beïnvloede kinderen, niet binnen te laten. Dit was een nadere 
instructie voor de aparte commissie die zich over de echtscheidingskwesties van Duits- 
Nederlandse gezinnen boog en welke was vereist bij het Besluit gevolgen huwelijk met 
vijandelijke onderdanen, II, KB F. 278, van 17 november 1945. Ook binnen de Duits-Neder- 
landse gezinnen hier, die voor uitwijzing in aanmerking kwamen, kwam echtscheiding uit 
nationaliteitsoverweging veelvuldig voor, waaromtrent de geestelijke verzorging van deze 
personen zeer verontrust was.
Hier zij er op gewezen dat ook ten aanzien van woonwagen- en woonschipbewoners 
Kolfschoten eveneens een centrale registratie heeft ingevoerd (circulaire van 25 juni 1946, 
Rijksidentificatiedienst nr. 6), waarbij aankomst en vertrek van deze bewoners door de 
politie zou dienen te worden geregistreerd en de opsporingsregisters zouden dienen te 
worden getoetst. De antecedenten zouden worden verzameld in de kartoteek van de 
Rijksidentificatiedienst (zie Mem. v. Antw. Rijksbegroting 1947, hfdst. IV, p. 41 II). 
Verscheidene leden van de Tweede Kamer vroegen om een straf toezicht op de 
woonwagenbewoners, waarvan bewoners in verschillende delen van het land veel last 
zouden ondervinden. Deze Kamerleden gingen er van uit dat een niet onbelangrijk deel 
van deze woonwagenbewoners moest worden gerekend tot de a-socialen. Een jaar later werd 
in de Kamer gevraagd om centrale kampen en een eventueel verbod op rondtrekken, 
gekoppeld aan een geleidelijk inkrimpend getal van woonwagenvergunningen. De regering 
wees op de genomen maatregelen en was verder afkerig van grote kampen, die goede en 
slechte elementen te veel bij elkaar zouden brengen en de bestaansmogelijkheden voor deze 
bewoners zouden doen verminderen. Wel zei zij oog te hebben voor de schade aan de 
belangen van de kinderen bij deze bewoners door het veelvuldig rondtrekken. De regering, 
die er van uit ging dat deze problemen niet verschilden van die van a-sociale gezinnen in 
het algemeen, kondigde nader onderzoek voor de aanpak van het probleem van de onmaat- 
schappelijken aan. (Zie V.V., hfdst. IV, Rijksbegr. 1947 en 1948, resp. p. 22 II en p.5 II; Mem. v. 
Antw., hfdst. IV, Rijksbegr. 1948, p. 23 I. Overlast van woonwagenbewoners). Er was 
derhalve in Nederland kort na de oorlog een grote ijver het land administratief op orde te 
brengen en op allerlei ongeregelde personen, zoals vreemdelingen, woonwagenbewoners en 
onmaatschappelijken, greep te krijgen.

^ De instelling van deze commissie van advies inzake de uitwijzing van de Duitse 
vreemdelingen geschiedde bij beschikking van de minister van Justitie, 9 febr. 1946. Zie voor 
de ontwikkeling van deze commissie: Swart, De toelating, pp. 351-367.

7 Mem. v. Antw., Rijksbegr. (Justitie) voor 1947, Bijl. TK 1946-1947 A, d.d. 14 nov. 1946. Zie 
ook Trouw , 31 jan. 1947, p. 3, gebaseerd op inlichtingen van Grevelink: 17.000 Duitschers 
zullen ons land moeten verlaten. Zie verder Van Maarseveen in zijn mondeling antwoord 
in de Tweede Kamer, 20 nov. 1946, p. 322 I. Over de vrijlating van de Joodse (uit Duitsland 
afkomstige) vluchtelingen: zie De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, eerste helft, wet. ed., p. 12.
8 Mem. v. Antw., Rijksbegr. (Justitie) voor 1947, a.w..

9 A.v., p. 36 II, Vreemdelingen.

10 MR 18 aug. 1947, pt. 8: Nota betr. de verwijdering van personen van Duitse nationaliteit.
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H  Vragen Roolvink, vel 4, aanhangsel Handelingen Tweede Kamer 1947-1948. Roolvink 
heeft nogmaals aangedrongen op verzachting in het uitwijzingsbeleid op grond van de 
Europese samenwerking in zijn vragen van 26 mei 1948, ibidem 1948, vel 99. Volgens 
prof.mr. F.J.F.M. Duynstee, toentertijd raadadviseur van Justitie, hadden het episcopaat en 
enkele katholieke politici, waaronder Roolvink, contact gelegd met West-Duitse collegae. 
Ook bij de protestants-christelijken - zie het in de tekst aangehaalde onderhoud van 24 april
1948 - en bij de socialisten was er sprake van voorzichtig herstel van de contacten met Duitse 
gelijkgezinden in 1947.

Het telegram werd in de middagvergadering van de ministerraad van 22 september 1947 
(pt. 2.B.b) aan de orde gesteld. Hoewel Van Maarseveen meende dat onjuiste gegevens ten 
grondslag lagen aan de klachten van het episcopaat, wilde Beel, op grond van zijn kennis 
van misdragingen van ambtenaren in bepaalde plaatsen tegenover Duitse vreemdelingen, 
dat het transport van de 23e september niet zou doorgaan. Oorspronkelijk zou Van 
Maarseveen Beel in de avond van de 22e september op de hoogte stellen van onderzoek in
20 dossiers dat het standpunt van Van Maarseveen zou onderstrepen. Vermoedelijk heeft 
nader mondeling beraad er toe geleid diezelfde avond, nadat Van Maarseveen inderdaad 
Beel m et bepaalde dossiers had geconfronteerd, naar U trecht te gaan om met 
vertegenwoordigers van het episcopaat overleg te plegen.

13 Aan dit overleg namen deel: Van Maarseveen, de secretaris-generaal van Justitie, 
Tenkink; Grevelink; Weyma; de Tweede Kamerleden J. Schilthuis, J.H. Scheps, mr. L.A. 
Donker (allen PvdA), mej. mr. J.C.H.H. de Vink (KVP), dr. E.P. Verkerk (ARP), J. Fokkema 
(ARP) en mr. H.K.J. Beernink (CHU); voor de Caritas-missie Körver, rector Ant. van den 
Bosch, rector H.J.J. van Hussen en A.J.J. Willemse (adj. dir.); mgr. prof. F.A.H. van de Loo 
voor het episcopaat; ds. J. Hoek, ds. F. Kleijn en mr. F.L.S. Baron van Tuyll van 
Serooskerken voor de protestants-christelijke richtingen en organisaties. De laatste vier 
personen traden mede op namens het Interkerkelijk Overleg (IKO), vgl. aantek. 120, par. I, in 
dit hoofdstuk. Uit: archief Justitie. Naar getuigenis van pater Körver tegenover de auteur 
heeft hij in een onderhoud op het departement, in samenhang met het conflict tussen 
episcopaat en minister over de uitwijzing van de Duitsers, de minister herinnerd aan een in 
de oorlog politiek verdwaald persoon in diens eigen omgeving, die hij kort na zijn 
ambtsaanvaarding als minister van Justitie op grond van het betreffende dossier vervroegd 
zou hebben doen vrijlaten, hetgeen de minister tot een minder rigide standpunt inzake 
"goed" en "kwaad", zeker als het om Duitsers ging, zou moeten voeren. Van Maarseveen 
zou zeer bevreesd zijn geweest dat deze zaak in het openbaar tegen hem in het geding zou 
worden gebracht, gelet op zijn beleid om de Bijzondere Rechtspleging zo snel mogelijk te 
liquideren.

14 De commissie-Schilthuis had na ruim een jaar 210 dossiers bekeken. De 7 aparte dossier- 
commissies, die de commissie-Schilthuis assisteerden, zouden 2000 twijfelgevallen moeten 
beoordelen. Aldus Van Maarseveen, Mem. v. Antw., Justitiebegr. 1948, d.d. 27 nov. 1947. 
Rede van minister van Justitie ter gelegenheid van de installatie van de adviescommissies 
inzake de uitw ijzing van vreemdelingen van Duitse nationaliteit (de zogenaam de 
dossiercommissies), op 6 nov. 1947, afgedrukt in Advocatenblad, 15 nov. 1947, pp. 235-240.
Een dossier is in de openbaarheid gebracht n.a.v. de schriftelijke vraag van het TK-lid Dassen 
(KVP) betr. de uitzetting van een rijksduitse gepensioneerde mijnwerker, die na zijn aan
houding op het hoofdbureau van politie in Kerkrade was overleden. Deze 68-jarige heer 
Kerzmann was volgens het dossier een zeer actief nazi geweest, die geen bijzondere klachten 
over zijn gezondheid had geuit, al hield de familie vol dat hij silicose-lijder was geweest. 
"Daar het aantal gevallen van silicose in de mijnstreek zeer groot is, heeft de commissaris
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van politie daaraan geen bijzondere betekenis gehecht", aldus Van Maarseveen d.d. 7 nov. 
1947 in antw. op de vragen van 15 okt. 1947. Zie HTK 1947-1948 Aanhangsel, p. 55, vraagnr. 
44.

15 Zie Voorlopig Verslag en Mem. v. Antw., Justitiebegroting 1948, Bijl. TK 1946-1947 A. 
Verder Van Maarseveen in de TK, 3 dec. 1947, p. 586 II; Donker, idem, p. 567 II; Roolvink, 
idem, p. 572; Terpstra (ARP) licht kritisch over het beleid, idem, pp. 570-571 I; Stokvis (CPN) 
wenste nieuwe vreemdelingenwet, idem, p. 574 en Vonk (lib.) vroeg hoe de minister het 
protest van het Nederlands Vrouwencomité tegen de uitwijzing had afgehandeld (idem, p. 
584). Dit Comité was vooral bezorgd over de wijze waarop vrouwen en kinderen van 
ongewenste Duitse vreemdelingen werden opgehaald. Het Comité wenste meer commissies 
ter beoordeling van de dossiers, in welke commissies ook meer vrouwen zitting moesten 
kunnen krijgen. De minister heeft twee dames van dit Comité op 26 nov. 1947 op zijn 
departement ontvangen en hen de conclusies van het breed beraad van 27 sept. 1947 
medegedeeld, aldus het antwoord van Van Maarseveen in de TK, 3 dec. 1947, p. 586 II. 
Verslag van dit onderhoud ook in archief-Justitie. Bezwaren freule, TK idem, pp. 577-578 I, 
alsook in brief aan de auteur, 24 febr. 1980.

16 Van Heuven Goedhart, EK 9 mrt. 1948, p. 263 II en 10 mrt. 1948, p. 282 II; KVP-fractie bij 
monde van Schneider, EK 10 mrt. 1948, pp. 272-278 I.

l^  Aan dit overleg namen deel: de minister van Justitie a.i., mr. P.J. Witteman, Tenkink, 
Grevelink, Weyma, rector Van Hussen en Baron van Tuyll van Serooskerken. Witteman 
(KVP) was minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Beel. Verslag in archief-Justitie.

18 MR 26 april 1948, pt. 2 ,i.

19 De uitwijzing van de geestelijken was geschied zonder ruggespraakmet de r.k. kerkelijke 
overheid, zoals die was voorzien in de overeenkomst tussen de secretaris van het r.k. kerk
genootschap, Loeff, en minister Kolfschoten op 18 april 1946, memo 19 mei 1946, archief- 
Justitie.

Zie De Tijd, 22 mei 1948, p. 1; De Maasbode, 24 mei 1948; De Volkskrant, 28 mei 1948 en 3 
juni 1948. Het Parool, 2 juni 1948, p. 1, red. ctr., vond de zaak een katholieke rel. Slechts 10% 
werd volgens dit blad werkelijk uitgeleid; de rest kon blijven genieten van de Nederlandse 
gastvrijheid. Het Parool wees op de ernstige gevallen die men voor uitwijzing had bestemd. 
Voor de brief uit Mariënbosch: De Volkskrant, 31 mei 1948. Verder: Trouw , 2 juni 1948. 
Intern was men op Justitie er van overtuigd, dat de klachten, zoals die in de pers tot uiting 
kwamen, meer onvrede uitdrukten dan werkelijke misstanden. De Duitsers in de kampen - 
enkele honderden - waren verbitterd, kregen massavoeding, hielden de zaak niet schoon. 
Aldus mr. B.J.A.A. Ter Veer, dir. gen. Bijzonder Rechtspleging, in een brief aan de minister 
d.d. 4 juni 1948. Volgens Ter Veer was ook baron van Tuyll van Serooskerken het met deze 
zienswijze eens. Brief in archief-Justitie.

2 1 Com m uniqué: T ro u w , 2 juni 1948. Duitse reacties: Rheinische Post, 28 juli 1948; 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 29 juni 1948. De eerste krant sprak van Holland schiebt 
schwarze Tulpen ab; sehr beschamend für die Niederlande; de tweede van Als schwarze 
Tulpen abgeschoben. Uit: archief-Justitie.

22 Aldus o.m. telegram van A.M.J. Evers, secretaris Nederlandse Bond in Duitsland, uit 
Düsseldorf, archief-Justitie.

23 Telegram van 8 okt. 1948, afkomstig van kardinaal De Jong, ds. K.H.E. Gravemeyer, na
mens de Nederlands-Hervormde Kerk, en mr.dr. J. Donner, voor de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. Archief-Justitie.
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24 Zie de Memorie van Antwoord bij de begroting voor Justitie 1949, afd. Vreemdelingen, 
HTK 1948-1949 Bijlagen A.

25 KHA, okt. 1951, p. 9642 A(UNO-commissie voor de Rechten van de Mens).
De Nederlandse staat ontving ook een aantal individuele verzoeken tot "ontvijanding" 
(teruggave) van vermogen van Duitsers, die meenden ten onrechte te zijn uitgewezen - 
namelijk volgens de achterhaalde richtlijnen - of van opgehaalde, maar niet uitgewezen 
Duitsers of van (ex-) echtgenoten van Nederlandse origine van uitgewezen Duitse 
vreemdelingen. De afwikkeling daarvan is voor deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. 
Het kabinet had op 15 mrt. 1948, pt. 6, in beginsel een bepaalde gedragslijn vastgelegd inzake 
het vraagstuk van de ontvijanding van de hier te lande gevestigde Rijksduitsers. Om 
financiële reden heeft Lieftinck vastgehouden aan de mogelijkheid vijandelijk vermogen, 
dus ook dat van Rijksduitsers, te confisceren. Hij had de indruk dat het advies, dat van de 
kant van de departementen van Buitenlandse Zaken en Justitie was gekomen en 
tegemoetkomender was jegens de Rijksduitsers - Lieftinck wilde wel een plafond van 
confiscatie van 25.000 gulden en een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen -, 
gedicteerd was door BuZa met het oog op de internationale politieke ontwikkelingen. De 
ontvijanding naar het advies van BuZa-JU zou geschieden bij "duurzaam in ons land 
gevestigd zijn" van personen. Duitse ondernemingen vielen hier niet onder. NSDAP-leden 
zouden worden uitgezonderd. Lieftinck verloor, aangezien een stemming in de Raad (15 
mrt. 1948, pt. 6, 12 aanwezigen) slechts Mansholt aan zijn zijde bracht. Ten aanzien van 
Duitsland is, na afkondiging van de wet betr. de wijziging Besluit Vijandelijk Vermogen en 
de wet betr. de bestemming van het daarin genoemde vermogen (Stbl. nr. 310 en 311, 1951), 
waarbij dit vermogen definitief werd geconfisceerd (i.c. ook het vermogen van uitgewezen 
Rijksduitsers of achtergebleven Rijksduitsers die geen ontvijanding was verleend), de staat 
van oorlog beëindigd bij KB van 23 juli 1951, Stbl. nr. 317. Vgl. hfdst II, par.III.4.b.

26 Mem. v. Antw., Begr, (Justitie) 1950, HTK 1949-1950 Bijl. A, afd. Vreemdelingen. De 3691 
groepsgewijze uitgeleide Duitsers waren als volgt over de zönes verdeeld: 3588 voor de 
Britse, 79 voor de Amerikaanse en 24 voor de Franse zöne. De enige tientallen voor de 
USSR-zöne bestemde personen zijn vrijgelaten en onder toezicht van de plaatselijke politie 
gesteld. Overigens heeft de grenscorrectie (Stbl. J. 180, 21 april 1949, bevestigd bij Stbl. nr. 434,
26 sept. 1951), welke werd voltrokken in 1949 Elten en Tudderen met totaal 9000 Duitsers 
onder Nederlands bestuur gebracht, welke gebieden door het in werking treden van het 
Nederlands-Duits verdrag op 1 aug. 1963 weer terug gingen naar Duitsland. De 
oorspronkelijke annexatieplannen van 1946, zoals bij de geallieerde mogendheden 
ingediend, zouden zelfs 100.000 Duitsers binnen Nederland hebben gebracht, waarvan een 
deel natuurlijk onder de normen van Justitie als ongew enst zou moeten worden 
bestempeld. Ook onder die 9000 Duitsers uit 1949 zaten volgens de normen van Justitie uit 
1945-1948 veel foute Duitsers (leden NSDAP enz.).

27 Roolvink, TK 3 dec. 1947, p. 572 I; antw. minister, idem, p. 588 I, alsook Memories van 
Antwoord, begrotingen Buitenlandse Zaken 1947 en 1948, afd. behandeling Oostenrijkers en 
par. IV a, De verhouding van Nederland tot Oostenrijk van het hoofdstuk Buitenlandse 
Zaken in dit boek. Het Besluit Vijandelijk Vermogen (E. 133, art. 2.2) bepaalde dat 
Oostenrijkers vielen onder de term "vijandelijke onderdanen", bevestigd in de na-oorlogse 
rechtspraak (uitspraak Raad voor Rechtsherstel, d.d. 16 april 1946, in: N a-oorlogsche  
Rechtspraak 1946 , p. 385). De Rijksduitsers van Oostenrijkse komaf, die niet te veel 
nazistische smetten op hun blazoen hadden, werden door de Rijksvreemdelingendienst en 
door het NBI milder behandeld.
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28 Aldus freule Wttewaall in de Tweede Kamer bij de behandeling van de nieuwe vreemde
lingenwet, toen zij de geschiedenis van de vreemdelingenadviescommissie in herinnering 
bracht, 23 juni 1964, pp. 2213 I (cit.) - 2214. Verder: Swart, De toelating, p. 353.

29 Zie de Mem. v. Antw., begroting voor Justitie 1951, HTK 1950-1951 Bijl. A, afd. Vreemde
lingen, over de taken van de permanente vreemdelingenadviescommissie. Voor de taken 
van de nieuwe commissie: Mem. v. Toel., Vreemdelingenwet, Bijlagen TK 1962-1963, nr. 
7163, alsook Swart, De toelating, pp. 354-357. Kenschets vreemdelingencommissies: minister 
Schol ten, TK 24 juni 1964, pp. 2273 II en 2248 II.
"In de geldende vreemdelingenwet bestaat een mengvorm van een soort administratief 
beroep, administratieve rechtspraak en burgerlijke rechtspraak. Een vreemdeling, wiens 
verzoek om verblijf in eerste aanleg wordt afgewezen, kan herziening van de beschikking 
vragen aan de minister/staatssecretaris van Justitie. Wordt ook dit afgewezen dan kan hij, 
als hij tenminste reeds een jaar legaal in Nederland verblijft, in beroep gaan bij de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State. Indien aan het herzieningsverzoek of aan het beroep 
geen schorsende werking wordt verleend en hij het land moet verlaten, kan hij een kort 
geding aanspannen bij de president van de rechtbank. In deze geheel eigensoortige 
procedure vervullen de Adviescommissie voor vreem delingenzaken, de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State en de president in kort geding ieder een eigen rol.” In het 
op 2 febr. 1989 onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie mr. F. Korthals 
Altes en de staatssecretaris van Justitie, mevr. mr. V.H.M. Korte-Van Hemel bij de Tweede 
Kamer ingediende wetsvoorstel tot Algehele Herziening van de Vreemdelingenwet is meer 
aansluiting gezocht bij het stelsel van de wet AROB, dat voor de meeste overheidsbeslis- 
singen geldt. Dit stelsel gaat uit van een bezwaarschriftenprocedure bij de instantie die de 
beslissing in de eerste aanleg heeft genomen. Dit betekent dat de bestaande taak van de 
Adviescommissie voor vreemdelingenzaken komt te vervallen. Dit wetsvoorstel is een 
reactie op de steeds voortschrijdende nuancering en verfijning van het toelatingsbeleid zoals 
tot uiting gekomen in de motie-Buikema (1982) om de rechtspositie van vreemdelingen zo 
veel mogelijk bij de wet te regelen, alsook op het naar aanleiding van de motie-Kappeyne 
van de Coppello ingesteld onderzoek naar de organisatie en w erkwijze van de 
vreemdelingendiensten en op de motie-Korte-Van Hemel met betrekking tot de toepassing 
van het stelsel van de wet AROB voor de rechtsbescherming van vreemdelingen. 
Voorafgaand aan het wetsvoorstel van 1989 (nr. 21018) is op 20 mei 1986 aan de Tweede 
Kamer een notitie Herziening Vreemdelingenwetgeving aangeboden. Het hierop binnenge
komen commentaar is verwerkt in een voorstel dat, alvorens aan de Tweede Kamer aange
boden, eerst nog door veel instanties is bekeken.
Ontleend aan: Persbericht van het Ministerie van Justitie, nr. 1967, d.d. 2-2-1989.
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a. D e rechterlijke macht

1. D e afhandeling van de kwestie van de Hoge Raad
Een punt van discussie in de Tweede Kamer in het najaar van 1946 bij de 

begrotingsbehandeling van Justitie vormde de afwikkeling van problemen 
rond de zuivering en de bezetting van de Hoge Raad. In deel I van de Par
lementaire Geschiedenis van Nederland is uitvoerig beschreven hoe groot 
de kritiek op de houding van de Hoge Raad gedurende de bezettingstijd was 
geweest en hoe het kabinet-Schermerhorn-Drees er niet in geslaagd is de 
kwestie van de Hoge Raad uit de wereld te helpen door benoemingen te be
vorderen voor een president en voor de vacante posten van raadsheer. 
Daardoor bleef de kwestie van de Hoge Raad mede een punt van zorg voor 
minister Van Maarseveen, die bij de kabinetsformatie het in grote lijnen 
met Beel eens was geworden over het oplossen van deze kwestie. De steen 
der wijzen, die de regering bij monde van Beel bij het debat over de rege
ringsverklaring had aangekondigd te zullen zoeken, was dan ook snel ge
vonden. Op 8 november 1946 werd raadsheer mr. dr. J. Donner tot president 
van de Hoge Raad benoemd, waardoor het oudste raadslid mr. N.C.M.A. 
van den Dries werd gepasseerd. Donner (1891-1981) was na zijn minister
schap van Justitie (1926-1933) op 42-jarige leeftijd raadsheer in de Hoge Raad 
geworden. In de bezettingstijd had Donner als enige van dit hoge college 
zijn ambt om principiële redenen neergelegd. Omdat juist in de president de 
gehele Hoge Raad naar buiten toe wordt vertegenwoordigd, was het van 
groot belang in de persoon van Donner een president te hebben gevonden, 
die door het gehele volk zonder terughoudendheid als representant van het 
juridisch geweten kon worden aanvaard. Van den Dries en de andere nog 
zittende raadsheren hadden ingestemd met de benoeming van Donner tot 
president, waarmee aan een belangrijke voorwaarde van Donner was vol
daan. Op dezelfde datum werden Van den Dries en Fick tot vice-presidenten 
benoemd en - ter vervulling ook van een andere voorwaarde van Donner 
om het hoge ambt te aanvaarden - volgden eindelijk dank zij de inspannin
gen van de minister van Justitie de benoemingen van de door de Tweede 
Kamer voorgedragen raadsheren Smits, Feber en Rombach. De kwestie van 
de Hoge Raad was daarmee formeel afgerond.1

Het was aan het parlement de afwikkeling van deze kwestie te beoorde
len. Het is vooral Donker (PvdA) geweest, die, ontevreden ook over de in
trekking van de dagvaarding tegen de oud-president Van Loon door de mi
nister van Justitie in het vorige kabinet Kolfschoten, toch getracht heeft op 
de zaak van de Hoge Raad terug te komen. Hij diende een motie in, waarin 
teleurstelling werd uitgesproken over het beleid van de Hoge Raad tijdens 
de bezetting, alsmede over het feit, dat de leden van de Hoge Raad na de be
vrijding hun zetels niet ter beschikking hadden gesteld. De Kamer kon wel
iswaar de Hoge Raad nergens toe dwingen, aldus Donker, maar de Kamer als 
representatief orgaan na de eerste na-oorlogse verkiezingen kon een oordeel

III. Verdere justitiële onderwerpen
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uitspreken over het beleid van de Hoge Raad. Het was aan de Hoge Raad 
daar dan de consequenties uit te trekken. Zou de motie worden verworpen 
dan was gebleken dat het Nederlandse volk in meerderheid niet zulk een 
groot bezwaar had tegen het beleid van dit hoogste rechterlijke college tij
dens de bezetting.

Veel steun kreeg Donker voor zijn motie niet. Hoewel Bachg (KVP) het 
beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting evenzeer afkeurde als Donker - 
de Hoge Raad had geen bijdrage geleverd tot de bewustmaking en verster
king van de nationale gedachte; het college heeft de bezettingstijd verwerkt 
als een administratief lichaam dat geen oog had voor de stelselmatige aan
tasting van de rechten van de mens en van de geest door de bezetter - en 
vrijwillige terugtreding door de leden van de Hoge Raad het beste had ge
vonden, was er naar zijn mening geen plaats voor een Kameruitspraak over 
deze zaak, nog afgezien van allerlei bezwaren uit het oogpunt van de schei
ding der machten en de grondwettelijke onafzetbaarheid van de rechterlijke 
macht. De mogelijkheid van vrijwillig terugtreden van de leden van de 
Hoge Raad was nu eenmaal verspeeld door de grievende bejegeningen die 
de Hoge Raad van de kant van het kabinet-Gerbrandy had moeten onder
gaan. Het kabinet Schermerhorn-Drees had het niet-vrijwillig heengaan 
aanvaard en gerespecteerd en over het beleid van de Hoge Raad tijdens de 
bezetting een iudicium gegeven, waarnaast individuele zuivering overbleef 
(Van Loon en de meeste door de Duitse Rijkscommissaris benoemde raads
heren). De Kamer kon in deze zaak geen andere taak hebben dan de gezui
verde en gerestaureerde Hoge Raad en zijn nieuwe president te stutten door 
haar vertrouwen, "dat naar onze nationale en parlementaire zeden nauwe
lijks positief behoeft te worden uitgesproken". De motie van Donker sloeg, 
na de hele procedure, "als een tang op een zeker dier, waarvan wij nog 
steeds te weinig te consumeren krijgen". Er moest rust en vertrouwen ko
men in de Hoge Raad en men kon de leden van de Hoge Raad niet opnieuw 
met deze kwestie lastig vallen. Ook Terpstra (ARP), die zei geen bewonde
ring te hebben voor de houding van de Hoge Raad onder de oorlog, vond de 
zuivering van de Hoge Raad afgerond en de motie van Donker overbodig 
en inhoudelijk onzinnig. Zou de Kamer, indien de Hoge Raad en bloc zou 
aftreden, bij het opmaken van voordrachten voor de Hoge Raad als zuive- 
ringsorgaan moeten functioneren, zo vroeg hij zich af. Hoewel hij best kri
tiek kon uiten op de zuivering van de Hoge Raad zoals afgewikkeld door 
deze minister, vond Vonk (PvdV) dat het niet op de weg van de PvdV-frac- 
tie lag de minister "in dit opzicht moeilijkheden te bezorgen".

Van Maarseveen zelf wees er op dat de Kamer de zaak van de Hoge Raad 
in 1945 had moeten uitdiepen, toen het kabinet-Schermerhorn-Drees met de 
publicatie van de briefwisseling tussen Hoge Raad en kabinet de Hoge Raad 
had verzekerd een einde te maken aan de kwestie rond het oorlogsbeleid 
van dit college. De motie kwam nu als mosterd na de maaltijd. De motie 
kon volgens de minister alleen maar schade berokkenen aan het vertrou
wen in de Hoge Raad en mogelijk het aftreden van leden van de Hoge Raad 
tot gevolg hebben. Het gelukte niet aan Donker om aan te tonen dat zijn
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motie slechts de bedoeling had de Kamer eens en voor altijd een duidelijke 
uitspraak over de Hoge Raad tijdens de bezetting te laten doen. Van Maarse
veen had immers ook gezegd dat de motie een stilzwijgende afkeuring van 
het door hem gevoerde beleid inhield, zodat de Kamer wist dat er meer op 
het spel stond. De motie-Donker werd dan ook verworpen met 45 stemmen 
tegen en 20 stemmen voor, waarbij PvdA en CPN de motie steunden.

Ook de kritiek van Donker op de benoemingsprocedure bij de Hoge Raad
- hoezeer hij ook de benoeming van Donner steunde - vond in de Tweede 
Kamer nauwelijks weerklank. Donker had het beter gevonden als de rege
ring de debatten in de Kamer zou hebben afgewacht, alvorens tot benoe
mingen voor de Hoge Raad over te gaan. Bachg meende dat benoemingen 
een zaak voor de regering waren. Was men het niet met de benoemingen 
eens, dan moest men de minister daarover aanspreken. Deze stelling werd 
door Van Maarseveen onderstreept. Geenszins was het de bedoeling ge
weest, aldus de minister, om vlak voor het Kamerdebat, de benoemingen als 
een coup de theatre te laten plaats vinden.

In de Eerste Kamer heeft de poging van de PvdA bij monde van Donker
sloot om de zaak van de Hoge Raad op te rakelen eveneens schipbreuk gele
den. Men was algemeen zo zeer ingenomen met de benoeming van de on
kreukbare en hoogaangeschreven Donner tot president van de Hoge Raad 
dat men klaarblijkelijk de handig door Van Maarseveen geopperde vraag 
niet heeft willen ontkennen: "Als mr.Donner nu met de gevolgde gang van 
zaken instemt, zou men hem dan niet zoveel vertrouwen geven, dat men 
op zijn gezag aanneemt, dat de gekozen oplossing juist en in het werkelijk 
belang van het Nederlandse volk is?""Laten wij daarom eindelijk het debat 
over deze zaak sluiten", aldus Van Maarseveen op 6 maart 1947. Hetgeen 
geschiedde.2

2. Bezoldiging en recrutering van de rechterlijke macht
Van de drie overige vraagstukken rond de rechterlijke macht, waarmee 

Van Maarseveen in zijn ambtsperiode als minister van Justitie naast het 
vraagstuk van de Hoge Raad te maken kreeg - namelijk de bezoldiging en 
recrutering van de rechterlijke macht, de toegankelijkheid van de rechter
lijke macht voor vrouwen en de vraag of door uitbreiding van de alleen
rechtspraak de snelheid in de rechtsgang kon worden bevorderd -, kwam het 
bezoldigingsvraagstuk het eerst en ook het meest uitgebreid in de Kamers 
aan de orde.

Onder verantwoordelijkheid van de voorganger van Van Maarseveen, 
Kolfschoten, was al op 7 mei 1946 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp in
gediend om de wedden van de rechterlijke macht en van de griffies, van 
Hoge Raad tot kantongerecht, op te trekken naar ambtelijk niveau. Hierme
de werd een belangrijke stap gezet op de weg naar een voldoende salariëring 
van de functies bij de rechterlijke macht, die voordien zo slecht betaald wa
ren dat slechts personen met inkomsten uit andere bron hiervoor in aan
merking kwamen. Na de oorlog, in de nieuwe politieke constellatie, werd er 
naar gestreefd alle beroepen, ook die van rechter en diplomaat, voor ieder-
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een toegankelijk te maken, te "democratiseren", waardoor de kastegeest in 
deze beroepen - die men schuldig hield voor het falen hier en daar onder de 
oorlog - kon worden bestreden en daadwerkelijke vernieuwing kon worden 
bereikt.

Zowel in het Voorlopig Verslag als tijdens het debat in de Tweede Kamer 
op 24 september 1946 toonden de fracties van alle partijen zich ingenomen 
met dit wetsontwerp. Stokvis (CPN) zag in de regeringsvoorstellen een eer
ste mogelijkheid tot het weg werken van de onbewuste klasse-justitie, ont
staan door een bepaalde recrutering voor de rechterlijke macht. Deze recru
tering hield Stokvis verantwoordelijk voor het geringe begrip bij de rechter
lijke macht in strafzaken voor de levensomstandigheden van brede lagen 
van de bevolking. Van Maarseveen wees de kwalificaties van Stokvis over 
de rechterlijke macht af, maar gaf toe dat een rechter zonder fortuin tot op 
dat moment ondenkbaar was, al hadden deze rechters volgens hem steeds 
open gestaan voor de noden van alle bevolkingsgroepen. De minister kon
digde aan dat hij ook zou trachten tot een ander benoemingsbeleid voor de 
rechterlijke macht te komen. De loopbaan van het griffierschap naar de ma
gistratuur wilde hij doorbreken; anciënniteit zou geen recht meer geven op 
een plaats in de magistratuur. De rechter-plaatsvervanger, die een goede ge
schiktheid had bewezen, leek de minister eerder aangewezen om benoemd 
te worden. De wet werd zonder hoofdelijke stemming in de Tweede Kamer 
aanvaard en passeerde zonder beraadslaging de Eerste Kamer.3

Een jaar later al kwam de positie van de rechterlijke macht opnieuw in 
het parlement aan de orde, toen de minister van Justitie de indiening van 
een wetsontwerp bevorderd had dat een geheel nieuwe regeling van de sa
menstelling van de Hoge Raad, de gerechtshoven, de rechtbanken en de 
kantongerechten, alsmede een herziening van de bezoldiging van de rech
terlijke macht inhield. De herziening van de salarissen was vrij fors en be
oogde de rechterlijke macht voldoende aantrekkelijk te maken voor ge
schikte kandidaten, zoals juristen met grote ervaring (bijvoorbeeld advo
caten). Om de pil te vergulden voor de rechterlijke ambtenaren, die niet 
meer zouden kunnen doorstoten naar de hogere functies, werden de tus
senrangen beter betaald. Ook de aanvangssalarissen werden aanzienlijk op
getrokken. Enig verschil werd aangebracht in de salariëring ten gunste van 
de drie rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, terwijl ook de 
kantongerechten naar drie salarisklassen werden onderscheiden. Deze ver
schillen werden redelijk geacht in verband met de verschillende werkbelas
ting. Deze extra-verhoging van de bezoldiging van de rechterlijke macht, 
welke gelijk op ging met die van de wedden van burgemeesters in de perio- 
de-Beel, was niet zonder strijd het kabinet gepasseerd. Lieftinck vond de 
aanvankelijk voorgestelde extra-verhoging van 25% gemiddeld te veel, ter
wijl Drees repercussies op het handhaven van de loonstop van 4 oktober 
1946 vreesde. Van Maarseveen echter wist het kabinet te winnen voor een 
forse verhoging van de bezoldiging. In aansluiting op wensen van de Twee
de Kamer, aldus zijn betoog, diende de nieuwe bezoldiging er van uit te 
gaan dat er een einde moest komen aan de uitsluitende recrutering voor de
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rechterlijke macht uit de beter gesitueerden. Bij de bestaande salariëring was 
het onmogelijjk de meest bekwame krachten aan te trekken. Nu de functie 
van rechter eindbetrekking kon zijn voor veel leden van de rechterlijke 
macht diende de bezoldiging daarmee rekening te houden. De extra-verho
ging, die ook zou gelden voor de leden van de militaire rechterlijke macht, 
zou met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 1946 worden ingevoerd.4

Het Voorlopig Verslag en het debat in de Tweede Kamer bevestigden de 
stelling van Van Maarseveen dat de democratisering van de rechterlijke 
macht algemeen gewenst werd. De PvdA zag in het wetsontwerp een goed 
aanknopingspunt nogmaals te wijzen op de noodzaak de rechterlijke macht 
meer te doen aansluiten op de maatschappelijke werkelijkheid. Er was vol
gens de PvdA een te grote afstand tussen de rechterlijke macht en het groot
ste deel van het Nederlandse volk, gevolg ook van de sterke korpsgeest en 
het coöptatiesysteem in de rechterlijke macht. Op 6 november 1947 bena
drukte Donker (PvdA) in de Tweede Kamer nogmaals de noodzaak om, 
juist ook door verbeterde salariëring, te zorgen voor een maatschappelijk 
bredere samenstelling van de rechterlijke colleges. Ook de KVP vond dat de 
samenstelling van de rechterlijke macht verbeterd moest worden. Deze 
groepering dacht echter dat ook baat kon worden gevonden bij een meer or
ganisch opgezette rechtsbedeling, waardoor na de totstandkoming van de 
PBO meer in eigen gelederen van de organen van het bedrijfsleven vormen 
van (tucht-)rechtspraak konden groeien. Roolvink (KVP) vond het wets
ontwerp een goede stap "op de weg van aanpassing van de rechtspraak aan 
het zich sterk ontwikkelende leven". Ook Stokvis (CPN) zei de steun van 
zijn fractie toe voor dit wetsontwerp. Scherp hekelde dit Kamerlid het gemis 
aan realiteitsbesef bij de rechterlijke macht en de hoge ivoren toren, van 
waaruit de rechters de justitiabelen behandelden. Volgens Stokvis lag hier 
een van de voornaamste gronden, waarom de rechterlijke macht onder de 
oorlog zozeer had gezwegen, toen onder de bezetting de nationaal-socialis- 
tische ideologie werd ingevoerd en Joodse advocaten, rechters en raadsheren 
werden weggevoerd.

Met een zekere gelatenheid heeft Van Maarseveen deze kritiek op de 
rechterlijke macht over zich heen laten gaan. Toch toonde de minister zich 
daarvoor niet ongevoelig. Die kritiek had volgens hem nut, omdat zich in 
de rechterlijke macht wel eens verschijnselen voordeden, die maar beter zo 
spoedig mogelijk konden worden gesmoord. Ten aanzien van de bewering 
van Stokvis over het hautain gedrag van rechters tegenover justitiabelen 
moest Van Maarseveen als oud-advocaat de juistheid er van erkennen. 
Door in de toekomst vacatures meer te doen voorzien vanuit het instituut 
van rechter-plaatsvervanger hoopte de minister de coöptatie binnen de 
rechterlijke macht te kunnen doorbreken. Nadat de minister tenslotte op 
verzoek van de Kamer enkele wijzigingen had aangebracht ten gunste van 
de salarispositie van de parketten en griffies, ging de Tweede Kamer zonder 
hoofdelijke stemming met het wetsontwerp akkoord. De Eerste Kamer zag 
geen aanleiding tot debat over dit onderwerp.5
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3. D e vrouw in de rechterlijke macht
Bij de behandeling van het eerste voorstel tot verbetering van de bezoldi

ging van de rechterlijke macht in de Tweede Kamer heeft Donker gevraagd 
hoe de kansen stonden voor de vrouw om toegelaten te worden tot de rech
terlijke macht. Van Maarseveen was weinig geneigd om vrouwen tot dit ex
clusieve mannengezelschap toe te laten. Voor de strafrechtspleging achtte 
hij de vrouw niet geschikt. Hij meende dat " bij de vrouw in het algemeen 
het gevoelsleven sterker ontwikkeld is dan bij de man en dat bij de man het 
gevoelsleven meer onder controle van de verstandelijke vermogens staat 
dan bij de vrouw". Ook zag de minister een probleem gelegen in de grond
wettelijk vastgelegde benoeming voor het leven bij de rechterlijke macht, 
waardoor een huwende vrouw - aangesteld in de rechterlijke macht - in het 
ambt zou blijven. Een rechterlijk ambt echter, aldus Van Maarseveen, vroeg 
de gehele mens, zodat hij concludeerde dat alleen al vanwege de onverenig
baarheid van functie en huwelijkse staat de vrouw niet diende te worden 
toegelaten tot de rechterlijke macht. Slechts de functie van kinderrechter 
achtte de minister geschikt om door vrouwen bekleed te worden.

Toen zijn begroting voor 1947 aan de orde kwam in de Tweede Kamer, 
werd Van Maarseveen over dit onderwerp nader aan de tand gevoeld. In de 
Memorie van Antwoord had de minister niet alleen zijn al aangehaalde 
standpunt over dit thema herhaald, maar daaraan nog toegevoegd dat 
vrouwen ook ongeschikt waren voor de staande magistratuur vanwege het 
mogelijk handelende optreden in samenwerking met de politie bij huis
zoekingen en aanhoudingen van verdachten en bij de zittende magistratuur 
vanwege het mogelijk moeten leiden van onderzoek als rechter-commis- 
saris. Een concreet probleem zag de minister ook gelegen in de berechting 
door vrouwen van zedendelicten, waardoor de onbevangenheid van alle 
betrokkenen er onder zou lijden als een vrouw als rechter aan de berechting 
van een dergelijk delict moest deelnemen. Wel noemde nu de minister 
griffierwerkzaamheden geschikt voor vrouwelijke juristen.6

In het algemeen steunden de confessionele fracties in de Tweede Kamer 
de minister in diens opvattingen over de vrouw in de rechterlijke macht, 
terwijl de niet-confessionele fracties de argumentatie van de minister on
juist vonden. Mevr. Wttewaall nam een tussenpositie in, toen zij verklaar
de het betoog van de minister in grote lijn juist te achten, maar ook te berde 
bracht dat vrouwen toch ook door mannen werden berecht, waardoor de 
onbevangenheid tijdens de terechtzitting - naar de zienswijze van de minis
ter - eveneens zou worden aangetast. Zij verklaarde de toelating van vrou
wen als griffier of kinderrechter al heel wat te vinden. Bachg (KVP) en 
Terpstra (ARP) vielen de minister zonder meer bij. Terpstra meende dat het 
rechterlijk ambt een koel en helder oordeel vroeg, terwijl juist vrouwen aan 
deze eis niet voldeden, omdat zij veel te emotioneel waren. De liberaal 
Vonk echter vond de mening van de minister en Terpstra over de hele 
kwestie van weinig gewicht. De meerderheid van de rechtszaken was civiel 
van aard en die konden best door een vrouw worden behandeld. Hij vroeg 
de proef op de som te nemen, want naar zijn ervaring uit Indië konden
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vrouwen een aanwinst zijn voor rechterlijke colleges. Sterk verzet riep de 
stellingname van Van Maarseveen op bij mevr. Tendeloo (PvdA) en Stok
vis (CPN). Mevr. Tendeloo herinnerde de Kamer er aan dat de zogeheten 
emotionaliteit bij vrouwen altijd van stal werd gehaald als een maatschap
pelijk terrein voor vrouwen moest worden ontsloten. Dat was zo geschied 
bij de strijd om het kiesrecht en nu bij de toegang tot de rechterlijke macht. 
Stokvis vond dat vrouwen zich uitstekend konden meten met mannen 
voor alle functies voor de rechterlijke macht, al meende hij wel dat dan de 
minder emotionele vrouwen moesten worden geselecteerd en huwende 
vrouwelijke rechters dienden te abdiceren.7

In zijn antwoord kwam de minister de Kamer in zoverre tegemoet dat hij 
bereid was om een proef te nemen met vrouwelijke kinderrechters, omdat 
dan ook de grondwettelijke regel - de benoeming voor het leven - minder 
zwaar zou wegen, gezien het beperkte aantal kinderrechters in Nederland.8 
De wet op de Rechterlijke Organisatie zou hij doen aanpassen voor dit doel. 
Van Maarseveen, die stellig heeft getracht serieus dit onderwerp met de 
Tweede Kamer te bespreken om te toetsen in hoeverre de geesten rijp waren 
voor een verandering op dit gebied, heeft woord gehouden. In januari 1947 
kwam de benoeming af van mevr.mr. M. de Keyzer tot substituut-griffier bij 
de rechtbank in Haarlem, waarna bij KB van 5 november 1947 tot rechter in 
de rechtbank in Rotterdam werd benoemd mevr.mr.dr. J.C. Hudig, met de 
speciale taak om als kinderrechter op te treden. Mevr. Hudig, gepromoveerd 
op De criminaliteit der vrouw, had zich sedert 1938 in functies bij de kinder
politie bezig gehouden met kinderbescherming en rechtspraak. De kogel was 
door de kerk; de vrouw was toegelaten tot de rechterlijke macht.9

4. U itbreiding taken alleenrechtsprekende rechter: de gezinsrechter in de 
strijd tegen de lichtvaardig overeengekom en echtscheidingen

In het najaar 1947 hebben verschillende fracties uit de Tweede Kamer bij 
de behandeling van de begroting voor Justitie gevraagd of de minister bereid 
was de alleenrechtspraak bij de rechtbanken te bevorderen, opdat meer werk 
kon worden verzet. Men herinnerde de minister hierbij aan het succes van 
de politie- en kinderrechtspraak, vormen van alleenrechtspraak, waarvan in 
Den Haag in 1947 het zilveren bestaan was gevierd. Op 3 december 1947 heb
ben Van der Feltz en Vonk zich tegen uitbreiding van alleenrechtspraak 
uitgesproken, omdat rechtspraak door één rechter bij de behandeling van 
zware zaken de schijn van partijdigheid kon opwekken. De minister meen
de echter dat, zolang beroep van de alleenrechtspraak op collegiale recht
spraak mogelijk was, uitbreiding van de taak van de alleenrechtsprekende 
rechter juist was. Hij wees er daarbij op dat ook de politierechter al vrij forse 
straffen kon opleggen voor niet geringe vergrijpen. Het KVP-Kamerlid 
Derks viel de minister in deze visie bij.10

Inmiddels was Van Maarseveen op zijn departement al aan de slag ge
gaan om de taken van de alleenrechtsprekende rechter uit te breiden. Ter 
voldoening aan een KVP-wens bij de formatie van het kabinet en ter inlos
sing van de belofte gedaan in de regeringsverklaring was namelijk op het
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departement in voorbereiding genomen een wetsontwerp tot beperking van 
de lichtvaardig overeengekomen echtscheidingen. Dit wetsontwerp was de 
zoveelste poging om de scheiding bij onderling goedvinden, zoals die via de 
zogeheten "grote leugen" sedert het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 
1883 (Weekblad van het Recht, nr. 4924) bij de toepassing van de rechtsregels 
betreffende echtscheiding en ontbinding van het huwelijk na de scheiding 
van tafel en bed opgeld deed, tegen te gaan. Pogingen om de "grote leugen" 
juridisch te lijf te gaan, zoals de katholieke minister van Justitie Goseling 
nog in 1938 had voorgesteld in een ontwerp van wet, leden steeds schip
breuk. Hoewel algemeen de geldende praktijk werd afgekeurd, was in niet- 
katholieke kring toch steeds de vraag of niet eerder de gronden waarop de 
echtscheiding kon worden verleend moesten worden uitgebreid. De katho
lieken vóór en kort na de oorlog voelden er echter niets voor medewerking 
te verlenen aan een dergelijke verruiming van de echtscheidingsgronden. 
Het was derhalve maar beter een principieel debat over het echtscheidings- 
vraagstuk uit de weg te gaan en te trachten op andere wijze iets te doen te
gen het groeiend maatschappelijk probleem van de echtscheiding.11 Het 
wetsontwerp tot beperking van de lichtvaardig overeengekomen echtschei
dingen, dat nog net op de valreep onder verantwoordelijkheid van Van 
Maarseveen bij de Tweede Kamer op 1 juni 1948 werd ingediend en het ont- 
werp-Goseling zou vervangen, stelde dan ook de verzoeningspoging cen
traal. Met de bevordering van de indiening van dit wetsvoorstel gaf de KVP- 
minister van Justitie uitvoering aan een belangrijke KVP-wens, zoals die 
was vastgelegd in de Proeve van een regeringsprogram-1946 en door de 
PvdA-Tweede Kamerfractie bij voorbaat was aanvaard (zie hoofdstuk I). Het 
wetsvoorstel paste in de door Beel conform de Proeve afgekondigde cam
pagne tot herstel van de geschokte moraal en in het streven van de KVP 
naar herstel van de goede zeden en normen naar katholieke maat, zoals dat 
ook tot uiting was gekomen in de toelichting van het Tweede Kamerlid 
Stokman (KVP) bij diens amendement op het wetsontwerp Zweminrich
tingen op 30 september 1947 (hoofdstuk VI, par. IV.b).

De rangschikking van dit wetsontwerp in deze subparagraaf over de al
leenrechtsprekende rechter in plaats van in de Partiële herzieningen op pri
vaatrechtelijk terreiniIII.b.2) is terug te voeren op de introductie in dit ont
werp van de alleenrechtsprekende "gezinsrechter", die een centrale positie 
innam in de verzoeningsprocedure. Deze gezinsrechter, die deel zou uitma
ken van de rechtbank, zou namelijk de echtscheidingsverzoeken moeten 
behandelen en vooral verzoening moeten bereiken. Naar geldend recht 
vond de verzoeningspoging bij een verzoek tot echtscheiding plaats door de 
president van de rechtbank. Aangezien voor de verzoeningspoging in het 
voorstel-Van Maarseveen een veel grotere plaats werd ingeruimd, werd 
voorgesteld deze verzoening niet meer op te dragen aan de overbelaste pre
sidenten, maar aan een aparte rechter die het ambt van gezinsrechter blij
vend zou vervullen en aldus een grote ervaring zou kunnen opdoen. Zo
lang een reorganisatie van de rechterlijke macht voor de invoering van 
deze gespecialiseerde rechter nog niet had plaats gevonden, zou de taak van
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de gezinsrechter moeten worden vervuld door de kinderrechter, die krach
tens het herziene kinderrecht (zie in deze paragraaf onder e.) aan de voog
dij voorziening na echtscheiding zou hebben deel te nemen. In de toekomst 
zouden dan deze functies die de kinderrechter krachtens dit herziene kin
derrecht vervulde, mede aan de gezinsrechter moeten worden opgedragen. 
Omdat de geldende wet volgens de opsteller van het wetsontwerp tekort 
schoot door te bepalen dat bij niet-verzoening tijdens de comparitie voor de 
rechtbankpresident onmiddellijk verlof tot dagvaarden moest worden gege
ven, werd in de verzoening een tweede trap ingebouwd. Van Maarseveen 
ging er namelijk van uit dat een verzoeningspoging een langdurige zaak 
kon zijn. Mocht de gezinsrechter derhalve in eerste aanleg niet slagen, dan 
werd het nieuw te vormen fenomeen van de gezinsraad opgedragen een 
poging tot verzoening te bereiken. Deze gezinsraad, die werd gedacht als een 
bij reorganisatie in te stellen uitbouw (een apart in te stellen "kamer") van 
de voogdijraad, kreeg tenminste drie en ten hoogste zes maanden de tijd 
alsnog een verzoening te beproeven en rapport uit te brengen aan de ge
zinsrechter. De gezinsrechter kon op verzoek van de gezinsraad deze ter
mijn met ten hoogste drie maanden verlengen. Pas nadat alle verzoenings
pogingen hadden gefaald, werd verlof verleend de eis tot echtscheiding in te 
stellen.

Van Maarseveen trad niet in het materiële recht op het stuk van huwe
lijk en echtscheiding en liet de gronden, waarop de echtscheiding kon wor
den gevorderd, buiten het geding. Over die gronden was volgens hem in 
Nederland ook geen communis opinio aanwezig. Die zou er wel zijn ten 
aanzien van de noodzaak lichtvaardige echtscheidingen te keren. Deze 
werkten volgens de minister van Justitie lichtvaardige huwelijken in de 
hand met alle gevolgen vandien. De minister wees vervolgens op de maat
schappelijke gevolgen van de echtscheidingen voor de vrouwen en kinde
ren. Tenslotte meende Van Maarseveen dat wetgeving, met beleid en kracht 
gehandhaafd, bij kon dragen tot verheffing van de in de maatschappij le
vende zedelijke opvattingen. De jeugd, die de idealen van plichtsbetrachting 
en offervaardigheid werden bijgebracht, diende niet in verwarring te wor
den gebracht door een door wet en rechter gesanctioneerde plichtsverzaking 
en zelfzucht, zo Van Maarseveen in diens Toelichting op dit wetsontwerp.

Indien dit wetsontwerp had geleid tot een wet, die daadwerkelijk was in
gevoerd na de nodige reorganisaties van de rechterlijke macht en van de 
voogdijraden, zou de belofte van Van Maarseveen tot uitbreiding van de al
leenrechtspraak ter ontlasting van het werk van de rechtbanken zijn nage
komen en naast de politierechter en de kinderrechter de gezinsrechter zijn 
plaats hebben gekregen in de Nederlandse rechterlijke macht. De wet tegen 
lichtvaardige echtscheidingen, die naar inhoud nog tamelijk gematigd was 
en slechts een handicap van maximaal 9 maanden bemoeienis van de ge
zinsraad bij een procedure tot echtscheiding opwierp en daarmee de in
stemming van de socialisten met deze katholieke coalitievrucht mogelijk 
maakte - de socialistische minister Vos heeft Van Maarseveen daarom in 
het kabinetsberaad van 3 mei 1948 over het wetsontwerp voor deze gema-
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tigdheid dan ook hulde kunnen betuigen -, heeft weliswaar na veel opont
houd, onder meer door het aantreden van de socialist Donker als minister 
van Justitie in het 3e kabinet-Drees, en veel parlementaire strijd, onder 
meer over het al dan niet dwingend voorschrijven van de verzoeningspo
ging van de gezinsraad, het Staatsblad bereikt (nr. 204, 20 mei 1955), maar is 
zoals door niet-katholieke jegens dit wetsvoorstel sceptische coalitiegenoten 
en leden van de oppositie moet zijn verwacht nimmer in werking getreden. 
De excuses van achtereenvolgende ministers van Justitie op vragen vanuit 
de Kamers, waar het KB bleef dat de datum van inwerkingtreding zou vast
stellen, luidden dat de kinderrechters - die voorlopig de rol van gezinsrech
ter zouden krijgen - het te druk hadden, de gezinsraden nog niet konden 
worden ingesteld hangende de reorganisatie van de voogdijraden en de 
echtscheiding in haar geheel voorwerp was geworden van maatschappelijke 
en juridische discussie. Juist dat laatste punt ging tellen. Waar in het begin 
van de jaren '50 de regering het niet wenselijk had geoordeeld bij de herzie
ning van het BW - zie verderop in deze paragraaf onder b.1 - het materiële 
echtscheidingsrecht in behandeling te nemen en de Kamers bij de gebleken 
onderlinge, veelal naar levensbeschouwing toe te meten verdeeldheid over 
de vraag hoe een herziening op dit gebied zou moeten luiden daarmee had
den ingestemd, was in het begin van de jaren '60 het politiek en geestelijk 
klimaat om te komen tot herziening van het echtscheidingsrecht aanzien
lijk gewijzigd. Binnen de verschillende levensbeschouwelijke richtingen, 
ook bij katholieken, werd verschillend gedacht over dit vraagstuk. De visie 
dat de wet, zoals Van Maarseveen nog onweersproken in zijn Memorie van 
Toelichting op het wetsontwerp tot het tegengaan van lichtvaardig over
eengekomen echtscheidingen kon schrijven, de norm moest stellen op dit 
gebied, kon worden verlaten. Het resultaat van Van Maarseveens streven 
(Stbl. 1955, nr. 204) werd dan ook ingetrokken bij de afkondiging van de wet 
van 6 mei 1971 (Stbl. nr. 290) houdende herziening van het echtscheidings
recht, waarbij de wet zich aanpaste aan de werkelijkheid. Het stokpaardje 
van de oude KVP was toen definitief naar de stal van de historie verwe
zen.12 Op de verdere wetgeving in het kader van de bestrijding van het 
maatschappelijk euvel van de echtscheiding - namelijk de invoering van 
lijfsdwang bij executie van onderhoudsvonnissen - zal in de volgende sub
paragraaf worden ingegaan.

b. A lgehele en partiële herziening van wetboeken

1. H erziening Burgerlijk Wetboek, het internationaal privaatrecht en het 
burgerlijk  procesrecht

A lgehele herzien ing  B urgerlijk  Wetboek
Op velerlei gebied hebben regering en parlement kort na de wereldoorlog 

slepende zaken tot een oplossing willen brengen. Zo is vanuit de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de begroting van Justitie voor 1947 gevraagd 
om een technische herziening van het uit 1838 stammende en verouderde
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Burgerlijk Wetboek (BW). In de Eerste Kamer vond Zegering Hadders 
(PvdV) dat het beter was het BW geheel opnieuw te doen herschrijven, bij
voorbeeld door een rechtsgeleerde van naam. Van Maarseveen, die aan
vankelijk zei dat deze zaak geen haast had, vond de suggestie van deze se
nator nog zo slecht niet. Bij KB van 25 april 1947 (nr. 20) werd aan prof.mr. 
E.M. Meijers de opdracht gegeven een nieuw BW te schrijven. Deze op
dracht aan Meijers, die voor dit werk niet bezoldigd wenste te worden, werd 
algemeen door de Kamers toegejuicht. Voor Van Maarseveen bood de op
dracht een goede gelegenheid verzoeken vanuit het parlement om het be
staande BW partieel op enkele punten bij afzonderlijke wetten bij te stellen 
zoveel mogelijk af te wimpelen onder verwijzing naar het werk van 
Meijers. Hoewel Van Maarseveen in zijn begroting voor 1948 de verwach
ting had uitgesproken dat het werk van Meijers binnen korte tijd gereed zou 
zijn, kon toen al worden aangenomen, juist ook door de inschakeling bij 
alle ontwerpen van de staatscommissie voor de herziening van de burger
lijke wetgeving, dat dit een zaak van lange adem zou worden. Nog voor zijn 
overlijden in 1954 heeft Meijers vier van de negen boeken van het nieuw te 
schrijven BW in een eindfase opgeleverd, waarna de parlementaire behan
deling van deze wetboeken een aanvang kon nemen.13

V ernieuw ing van het internationaal privaatrecht beproefd
Als eerste resultaat van zijn werkzaamheden heeft prof. Meijers in de

cember 1947 aan minister Van Maarseveen een voorontwerp van wet tot 
vaststelling van enige regels betreffende het internationaal privaatrecht 
(IPR) met bijbehorende Memorie van Toelichting aangeboden. Meijers was 
hiertoe gekomen naar aanleiding van de aandacht die de Nederlandse Juris- 
ten-Vereniging in 1947 aan het IPR had besteed. De Troonrede van 16 sep
tember 1947 meldde niet alleen de verlening van een opdracht voor de sa
menstelling van een nieuw BW, maar ook dat voorgenomen hervorming 
op dit uitgestrekte gebied mede zou omvatten de wetgeving van het inter
nationaal privaatrecht. Meijers moet hebben laten weten dat hij daarover op 
eigen intiatief een voorontwerp van wet in de pen had. Het aan Van 
Maarseveen aangeboden voorontwerp van wet inzake de vaststelling van 
enige regels betreffende het internationaal privaatrecht is door de minister 
van Justitie voor advies aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de 
staatscommissie voor het internationaal privaatrecht voorgelegd. Van deze 
ontwikkelingen heeft minister van Justitie Wijers (kabinet-Drees I) de Vaste 
Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht op 26 maart 1949 op de hoogte 
gesteld. Intussen werd een bepaalde vorm gevonden voor de juridische sa
menwerking tussen de drie Beneluxlanden. Op 17 april 1949 hebben de drie 
ministers van Justitie van deze landen een protocol tot instelling van een 
commissie tot vergelijkende studie van de wetgevingen van de drie landen 
en het bevorderen van eenvormigheid in de beginselen en overeenstem
ming in de juridische oplossingen ingesteld. Deze commissie zou aan de 
drie ministers ook voorstellen moeten doen hoe op een bepaald gebied een
vormigheid of zelfs eenmaking van het recht kon worden bereikt.14 De kos-
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ten van deze commissie zouden oorspronkelijk geheel door België worden 
gedragen; het secretariaat zou dan ook in Brussel worden gevestigd. 
Lieftinck had in het kabinetsberaad van 16 februari 1947 (pt. 7) vanuit finan
cieel oogpunt deze regeling toegejuicht, maar toch gewaarschuwd voor de 
consequentie, namelijk de nadruk op Brussel als hoofdstad van de Benelux, 
waarop besloten werd er naar te streven zo mogelijk de kosten van deze Be- 
neluxcommissie te doen delen tussen de partners. Dit streven is evenwel 
mislukt: de kosten van het secretariaat zouden worden gedragen door het 
ministerie van Justitie van België; het secretariaat kwam dan ook in Brussel. 
Voor de eerste termijn zou de voorzitter van deze commissie worden be
noemd door de Belgische minister van Justitie.

Toen de instelling van deze Beneluxcommissie in voorbereiding was, 
heeft Van Maarseveen al besloten het IPR-voorstel van prof. Meijers voor te 
leggen aan de genoemde Beneluxcommissie. Het voorstel zou dan niet al
leen dienen voor vernieuwing van de Nederlandse wetgeving, maar ook 
voor vernieuwing van de wetgeving van de drie Beneluxlanden gezamen
lijk. In deze landen kende men immers slechts enkele voorschriften van 
internationaal privaatrecht (Nederland: wet van 15 mei 1829, Stbl. 28); voor 
het overige werd het IPR in deze landen beheerst door de rechtspraak, de 
overige rechtspraktijk en de rechtswetenschap. Het voorstel-Meijers wilde 
zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van het internationaal 
rechtsverkeer, zodat het mogelijk was - gelet op de algemene karaktertrek 
van het geldende recht van de drie landen - dit voorstel als uitgangspunt te 
nemen. Het resultaat was dat de bedoelde Beneluxcommissie inderdaad in 
1950 kwam met een ontwerp van verdrag met een daarbij behorende een
vormige wet van 28 artikelen, alsmede een voor de drie landen geschikte 
toelichting op deze wet. Op grond hiervan kwam het Verdrag van Den Haag 
van 11 mei 1951 tussen de drie Beneluxlanden tot stand inzake een eenvor
mige wet betreffende het internationaal privaatrecht. Op 15 oktober 1951 
werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp tot goedkeuring van dit Ver
drag van Den Haag ingediend. Na het uitbrengen van het Voorlopig Verslag 
door de Tweede Kamer heeft dit wetsontwerp geen vervolg gekregen.15 Al
leen Luxemburg heeft het Verdrag bekrachtigd. Het bleek noodzakelijk om 
het Verdrag en de eenvormige wet inzake het IPR op enkele punten te wij
zigen. Vooral van Belgische zijde werd aangedrongen op de mogelijkheid 
van de regels van de eenvormige wet met toestemming van de twee andere 
staten met het oog op andere overeenkomsten af te kunnen wijken.

In 1962 werd een nieuwe Beneluxcommissie tot eenmaking van het recht 
ingesteld, die rekening moest houden met de resultaten van de Haagse 
Conferentie over het IPR en de regels van het IPR in de andere landen die 
tot de inmiddels gesloten EEG behoorden. Het werk van deze commissie 
(nieuw Verdrag en eenvormige wet) werd aan de Raadgevende Interparle
mentaire Beneluxraad voorgelegd, die gunstig adviseerde op 29 november 
1969. Op 3 juli 1969 kon aldus het Verdrag van Brussel, houdende een een
vormige wet betreffende het internationaal privaatrecht, tussen de drie lan
den worden gesloten. Ook dit Verdrag zou evenmin als dat van Den Haag
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uit 1951 ver komen. Al spoedig na de ondertekening van dit Verdrag moes
ten de ministers van Justitie van de drie landen constateren dat er bezwaren 
tegen de eenvormige wet waren gegroeid, zowel vanwege de lopende EEG- 
werkzaamheden om tot eenmaking van het recht te komen, als vanwege de 
overtuiging dat in het kader van de Haagse Conferentie inzake het IPR op 
enkele terreinen (huwelijksgoederenrecht) veel internationaler voortgang 
kon worden geboekt. De ministers van Justitie van de drie landen besloten 
dan ook de procedure tot goedkeuring van het Beneluxverdrag inzake de 
eenvormige wet betreffende het IPR in de drie landen te staken (1975). Daar
mee was na bijna dertig jaar het door prof. Meijers aangesneden werk inzake 
het IPR doodgelopen.16

De wens tot herziening van het burgerlijk procesrecht beantwoord?
Een andere herziening die in de periode-Beel werd aangesneden betrof 

het burgerlijk procesrecht. Bij de behandeling van de wet op de bezoldiging 
en organisatie van de rechterlijke macht (zie hiervoor, par. III.a.2) door de 
Tweede Kamer in de zomer van 1947 was door de PvdA-fractie geklaagd 
over de omslachtige en daardoor ook trage rechtsgang bij burgerlijke zaken, 
waardoor de kosten voor gewone burgers bij een procedure nauwelijks wa
ren op te brengen en de afstand van de rechterlijke macht tot de bevolking 
werd onderstreept. Minister Van Maarseveen was het met de PvdA-fractie 
eens dat de civiele rechtsgang te formalistisch was, waardoor arbitrage in 
plaats van de normale rechtsgang werd geprefereerd. Dat de minister bereid 
was dit probleem voortvarend aan te pakken bleek uit de installatie op 9 
september 1947 van een commissie onder leiding van prof.mr. T.J. Dorhout 
Mees, welke richtlijnen moest opstellen met betrekking tot de herziening 
van het burgerlijk procesrecht en de rechterlijke organisatie. In 1948 werd 
het rapport van de commissie gepubliceerd. Dit rapport heeft enige invloed 
uitgeoefend op enkele partiële wijzigingen van het wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering (1838). Hoewel intussen ook de Orde van Advocaten en de 
Vereniging voor de Rechtspraak over de noodzaak tot algehele herziening 
van dit wetboek hadden gerapporteerd, is een dergelijke herziening tot he
den achterwege gebleven.17

2. Partiële herzieningen op privaatrechtelijk terrein

H erzien in g  vennootschapsrecht ten behoeve van de m edezeggenschap
Aandrang vanuit de Tweede Kamer en wel van de KVP-fractie werd op 

Van Maarseveen uitgeoefend om, ondanks de totale herziening van het BW 
door prof. Meijers, op enkele onderdelen het BW alvast te herzien. Vastge
legd was namelijk dat prof. Meijers geen wijzigingen zou voorstellen op 
onderwerpen die in de voorafgaande 25 jaar waren behandeld en evenmin 
ten aanzien van onderwerpen, die reeds aan de Kamers ter beoordeling wa
ren voorgelegd of zouden worden voorgelegd gedurende de tijd dat het 
nieuwe BW nog niet tot stand was gekomen. Het was derhalve zinvol toch 
te trachten het BW partieel te herzien, los van de arbeid van Meijers, die de
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resultaten van deze partiële herzieningen uiteraard zou hebben te respec
teren. Hoewel Van Maarseveen de neiging had om voorstellen tot partiële 
herziening van het BW onder verwijzing naar het werk van prof. Meijers 
van tafel te vegen, zag hij zich toch verplicht op enige punten aan de wen
sen van de belangrijkste Kamerfractie tegemoet te komen. Het is de fractie 
van de KVP in de Tweede Kamer vooral te doen geweest om zaken, die in 
de Proeve van een regeringsprogram-1946 en vervolgens in de Troonrede-
1946 voor regeling in aanmerking waren gebracht (zie hoofdstuk I, par.III.b), 
namelijk de herziening van het vennootschapsrecht ten behoeve van de 
medezeggenschap en de invoering van de mogelijkheid een kerkelijk hu
welijk vóór het burgerlijk huwelijk te sluiten.

Bij de uiteenzetting van de Proeve van een regeringsprogram-1946 in 
hoofdstuk I van deze parlementaire geschiedenis van de periode van het 
kabinet-Beel is al beschreven met welke nadruk de Tweede Kamerfractie 
van de KVP onder Romme heeft aangedrongen op herziening van het ven
nootschapsrecht teneinde uitbreiding van de medezeggenschap in de onder
neming voor de factor arbeid te kunnen bereiken. Voor Romme ging het 
hier om een van de twee pijlers die de arbeidsvrede moesten verzekeren. 
Van Maarseveen had herziening op dit punt eerst van zo groot sociaal en 
economisch gewicht geacht, dat hij zich niet de aangewezen persoon achtte 
om met een initiatief te komen. Pas nadat Beel onder druk van de KVP had 
verklaard dat de regering een onderzoek van deze materie, los van hetgeen 
inzake de PBO en de ondernemingsraden op stapel stond, noodzakelijk 
achtte, wilde Van Maarseveen de herziening van het vennootschapsrecht in 
de door de KVP gewenste zin entameren, bijvoorbeeld voor naamloze ven
nootschappen met veel personeel. Vanzelfsprekend was hij er zich van be
wust dat een dergelijke regeling niet alleen voor vennootschappen zou 
moeten gelden en overigens ook niet in alle vennootschappen kon worden 
ingevoerd. Nadat de Stichting van de Arbeid had geadviseerd inzake een 
wettelijke regeling van de ondernemingsraden - uiteindelijk los van de PBO 
verzorgd heeft minister Van Maarseveen de Stichting op 29 mei 1948 
gevraagd te adviseren hoe de medezeggenschap voor de factor arbeid door 
een herziening van het vennootschapsrecht zou kunnen worden bevor
derd, onder mededeling van zijn al eerder tegenover de Tweede Kamer pu
bliek gemaakte en niet weersproken visie op deze zaak. De Stichting was be
reid een dergelijk advies te geven, zonder evenwel aan een termijn van 
rapportage gebonden te willen zijn. De Stichting heeft in 1956 moeten be
richten dat zij niet tot een gemeenschappelijk advies kon komen. Uiteinde
lijk zou op basis van het rapport van de in 1960 ingestelde commissie- 
Verdam ("Herziening van het ondernemingsrecht", 's-Gravenhage 1965) 
succes op dit terrein kunnen worden geboekt, zoals in de (nieuwe) wet op de 
Ondernemingsraden (28 januari 1971, Stbl. 54) en de zogeheten Structuurwet 
voor ondernemingen (6 mei 1971, Stbl. 289).18
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Kerkelijk huwelijk vóór burgerlijk  huwelijk mogelijk?
In vervolg op een van de formatieafspraken - waaraan Romme in zijn 

brief van 3 oktober 1947 aan Beel onder meer nog eens heeft herinnerd (zie 
hoofdstuk I, par. Ill.b) - en naar aanleiding van de aandrang van de KVP- 
fractie in de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag op het hoofdstuk 
Justitie van de Rijksbegroting voor 1948 is door Van Maarseveen serieus ge
werkt aan de totstandkoming van een wetsontwerp dat de beletselen, zoals 
geformuleerd in art. 136 BW (eerste boek), tegen het sluiten van een kerke
lijk huwelijk vóór het burgerlijk zou moeten wegnemen. Op het departe
ment van Justitie was al na de kabinetsformatie-1946 door de raadadviseur 
Hooykaas een voorontwerp van wet gereed gemaakt, dat voorstellen deed 
hoe burgerlijke gevolgen konden worden gegeven aan de kerkelijke huwe
lijkssluiting (vergelijk de praktijk toentertijd in Italië). Van Maarseveen 
zocht nu een commissie bijeen, die als taak zou krijgen om aan de hand van 
het ontwerp-Hooykaas een tweede, door de betrokken maatschappelijke or
ganisaties gedragen voorontwerp van wet te maken, dat de basis kon zijn 
voor een definitief wetsontwerp. Op 19 november 1947 heeft de minister 
van Justitie aan het Interkerkelijk Overleg der Nederlandse Kerken (IKO) 
gevraagd om een opgave van namen voor deze commissie, welke eind ja
nuari 1948 ook werden verstrekt. De aangezochte personen zagen kennelijk 
de urgentie van deze zaak niet zo in, waarschijnlijk vanwege de zeer uit
eenlopende visie van de betrokken kerkgenootschappen op de mogelijke 
introductie van het fenomeen van de kerkelijke bedienaar als verlengstuk 
van de staat, want eind 1948 moest de ambtsopvolger van Van Maarseveen 
de Tweede Kamer laten weten dat voorshands de instelling van de commis- 
sie-kerkelijk huwelijk achterwege was gelaten, omdat de geringe belangstel
ling voor deelname aan het werk van deze commissie deed vermoeden dat 
geen positief resultaat van deze commissie kon worden verwacht. Een van 
de typisch katholieke wensen van de KVP bij de kabinetsformatie-1946 - een 
andere was de hiervoor aangehaalde bestrijding van de lichtvaardig over
eengekomen echtscheiding - was hiermee in een zeer vroeg stadium op 
niets uitgelopen.19

H erz ien in g  kinderrecht
Op enkele gebieden kon de minister van Justitie partiële herziening van 

het BW met succes bekroond zien of een daartoe strekkend wetsontwerp op 
de rails zetten. De belangrijke herziening van het kinderrecht en de invoe
ring van de lijfsdwang bij executie van onderhoudsvonnissen konden wor
den afgekondigd in het Staatsblad; op de valreep kon onder verantwoorde
lijkheid van Van Maarseveen een wetsontwerp tot herziening van de bepa
lingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten bij de Tweede Kamer 
worden ingediend.

Afgezien van de wetgeving terzake de Bijzondere Rechtspleging heeft 
Van Maarseveen als minister van Justitie in het kabinet-Beel slechts één 
wetsontwerp van groot gewicht, namelijk de herziening van het burgerlijk 
kinderrecht, naar het Staatsblad weten te geleiden. Met de afhandeling van
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deze herziening maakte de minister van Justitie een einde aan een slepende 
kwestie, aangezien al in 1933 een commissie tot herziening van het kinder
recht was geïnstalleerd en op 10 april 1937 een wetsontwerp van deze strek
king bij de Tweede Kamer was ingediend. Op 11 april 1947 werd door de 
Tweede Kamer Verslag uitgebracht op het wetsontwerp en over de monde
linge beraadslagingen tussen de minister en de Vaste Commissie voor Pri
vaat- en Strafrecht. Van Maarseveen had bij de Kamercommissie aange
drongen op afhandeling van dit wetsontwerp.20

De bedoeling van het wetsontwerp was om het kinderrecht, dat door tal
loze wetswijzigingen (1901, 1921, 1929, 1934) onoverzichtelijk was geworden, 
voor de praktijk beter hanteerbaar te maken. Het merendeel van de wijzi
gingen betrof de systematiek van het kinderrecht in het Burgerlijk Wetboek. 
Toch werden ook enkele materiële wijzigingen voorgesteld, waarover de 
minister het met enkele Kamerleden aan de stok kreeg. Twee zaken speel
den daarbij een hoofdrol: de plaats van de kinderen die uit overspel of 
bloedschande waren geboren in de burgerlijke rechtsbetrekkingen met de 
ouders en de uitoefening van de ouderlijke macht.

Het wetsvoorstel verbeterde allereerst de rechtspositie van het buiten
echtelijk kind, maar het handhaafde de discriminatie van de uit overspel of 
bloedschande geboren kinderen. Deze kinderen konden geen rechtsband 
met hun ouders hebben. Bij de behandeling van dit wetsontwerp in de ple
naire zitting van de Tweede Kamer op 29 en 30 april 1947 hebben Donker en 
mevr. Tendeloo (beiden PvdA) en Stokvis (CPN) deze maatregel als te hard 
beoordeeld. Het belang van het kind diende voorop te staan. Vaak ging het 
hier om kinderen die uit administratieve nalatigheid in deze categorie wa
ren beland, zoals in het geval het echtscheidingsvonnis van een der ouders 
niet in de registers van de burgerlijke stand was opgenomen. Van 
Maarseveen toonde zich echter niet bereid iets aan deze discriminatie te 
doen. Zijn standpunt kwam er op neer dat het belang van het hooghouden 
van het monogame huwelijk zwaarder moest wegen, in welke visie hij 
slechts voluit door Terpstra (ARP) werd gesteund. Toch heeft de Tweede 
Kamer zich op dit punt bij het wetsvoorstel neergelegd, mogelijk ook omdat 
de minister zich wel bereid had verklaard de mogelijkheid van naamsver
andering voor deze categorie kinderen te versoepelen.

Het meest omstreden was de regeling betreffende de ouderlijke macht. 
Het wetsontwerp bracht de verbetering dat ten aanzien van het kind de ou
derlijke macht niet meer door de vader alleen, maar door beide ouders ge
zamenlijk zou worden uitgeoefend, waarbij de vader wel besliste bij verschil 
van mening. Uit het Verslag van de Kamercommissie over dit wetsontwerp 
bleek dat verschillende fracties van mening waren dat beroep mogelijk 
moest zijn op derden, maar de minister wees inmenging van buitenstaan
ders bij een conflict over de ouderlijke macht resoluut van de hand. Deze 
houding van de minister bracht enkele fracties er toe op dit punt amende
menten in te dienen. Mevr. Tendeloo wilde de moeder de mogelijkheid van 
beroep geven op de kinderrechter, wanneer de vader van zijn beslissings
recht bij conflicten over de ouderlijke macht misbruik maakte. Dit PvdA-
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amendement was mede ondertekend door de freule (CHU) en enkele CPN- 
Kamerleden. De KVP vond dit amendement te ver gaan, omdat vreemden 
zich dan zouden bemoeien met beleidsvragen in het gezin, aldus Roolvink. 
Daarom diende hij een amendement in, waarbij de beslissing van de vader 
bij een conflict over de ouderlijke macht op verzoek van de moeder door de 
kinderrechter ongedaan kon worden gemaakt, indien die beslissing in ken
nelijke strijd zou zijn met of ernstige gevaren kon opleveren voor de zede
lijke en geestelijke belangen of voor de gezondheid van het minderjarige 
kind. Een aantal leden uit de KVP-fractie ondertekenden het amendement 
van mevr. Fortanier-de Wit (PvdV), waarbij de kinderrechter in geval van 
conflict over de ouderlijke macht op verzoek van de ouder(s) en in overleg 
met hen een derde kon machtigen het conflict te beslissen. Uit alle amende
menten bleek de afkeer over de toewijzing van de beslissingsmacht bij geval 
van conflict aan de vader.

Uit de reacties van de Kamerleden op de amendementen werd duidelijk 
dat het voorstel-Fortanier op slechts geringe steun zou kunnen rekenen. Het 
betrekken van een derde bij een conflict die beslissingen kon nemen druiste 
in tegen de regel dat bij conflicten de rechter beslist. Het voorstel werd inge
trokken. Hoewel Van Maarseveen wenste vast te houden aan de omschrij
ving uit het BW dat de man het hoofd was van de echtverbintenis, zag hij 
de noodzaak in machtsmisbruik van de kant van de man te bestrijden. Der
halve had hij tegen de amendementen geen principieel bezwaar, maar gaf 
aan dat van mevr. Tendeloo vanwege een betere formulering de voorkeur. 
Dat werd echter verworpen met 41 stemmen tegen en 37 stemmen (PvdA, 
PvdV, CPN en enkele CHU-ers) voor. Het amendement-Roolvink werd 
aangenomen met 69 tegen 4 (SGP, CHU-leden De Ruiter en Krol). De voor
standers van het voorstel-Tendeloo gingen nu mee met het voorstel- 
Roolvink om in ieder geval de beslissingsmacht van de vader niet totaal te 
doen zijn. Het wetsontwerp werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard. Zulks geschiedde ook op 9 juli 1947 in de Eerste Kamer, nadat Van 
Maarseveen de betogen van Brongersma ten gunste van de instelling van 
een familieraad en van Koejemans ter zake van de uit overspel geboren 
kinderen had aanhoord en afgewezen. Wijzigingen waren immers niet 
meer mogelijk.2"1 Op 1 september 1948 trad het nieuwe kinderrecht in wer- 
king.

Invoering  lijfsdwang bij executie onderhoudsvonnissen
In het kader van de bestrijding van het maatschappelijk euvel van de 

echtscheiding als deel van het herstel van de publieke moraliteit, zoals de 
Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946 die had voorgenomen, 
paste het aanscherpen van de onderhoudsplicht bij echtscheiding. Zoals 
hiervoor in par. III.a.4 is beschreven was het de KVP die de strijd tegen de 
lichtvaardig overeengekomen echtscheiding voerde, hierin niet belemmerd 
door de coalitiepartner, de PvdA. De laatstgenoemde partij wenste dat de 
geldende wet werd gehandhaafd of vervangen. Vanuit deze visie is het te 
verklaren dat van de kant van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer bij gele-
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genheid van de behandeling van de begroting van Justitie voor 1947 de 
vraag werd gesteld of bij executie van onderhoudsvonnissen bij gebleken 
onwil niet lijfsdwang (gijzeling) moest worden toegepast. Het praktisch be
lang was duidelijk: indien de alimentatieverplichtingen, opgelegd bij de 
echtscheiding, door de voormalige kostwinner van een gezin werden nage
komen, had de gemeenschap minder lasten (verzorging via de Armenwet). 
Het gemeenschapsgeld kon dan worden besteed voor de werkelijke behoef- 
tigen (ouden van dagen en weduwen zonder pensioenvoorzieningen). 
Donker (PvdA) vroeg op 19 november 1946 in de Tweede Kamer hierover 
nog eens de mening van de minister van Justitie. Van Maarseveen liet we
ten dat hij met de gedachte van de PvdA-Kamerfractie kon instemmen.

Van Maarseveen liet het niet bij deze getoonde instemming met het 
PvdA-voorstel. Uitvoering van dat voorstel kon immers ook dienen als on
derdeel van de katholieke kruistocht tegen de echtscheiding. Die kon met de 
gijzelingsdreiging worden belemmerd. Al op 17 juli 1947 volgde de indie
ning van een wetsontwerp, waarbij werd voorgesteld na de eerste afdeling 
van de vijfde titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering in te voegen een nieuwe afdeling, Lijfsdwang in zaken be
treffende onderhoud geheten (art. 598 a t/m  h). De beslissing over toepassing 
van lijfsdwang in zaken betreffende onderhoud van vrouw en kinderen 
werd opgedragen aan de president van de arrondissementsrechtbank, die in 
een vereenvoudigde procedure, gelijkend op een kort geding, uitspraak kon 
doen. Deze gehele procedure zou overigens pas worden aangesneden, wan
neer verhaal op goederen van de schuldenaar praktisch onmogelijk was ge
bleken. De lijfsdwang gold voor een eerste periode van drie maanden, die 
ten hoogste tot zes maanden kon worden verlengd. Aan de Voogdijraad 
werd opgedragen zolang de kosten van onderhoud voor te schieten.

De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht uit de Tweede Kamer 
had tegen het wetsontwerp weinig bezwaren. Bij de beraadslaging in de 
Tweede Kamer op 19 november 1947 over dit wetsvoorstel stelde Stokvis 
(CPN) voor om, zoals sedert 1924 in Frankrijk was bepaald, "het verlaten 
van de familie" strafbaar te stellen. Het regeringsvoorstel was immers een 
civielrechtelijke bepaling en miste derhalve het afschrikwekkkende karakter 
van de poenale sanctie; de gijzeling werd niet vermeld in het strafregister. 
Ook Beernink (CHU) pleitte in deze richting. Van Maarseveen zag in deze 
gedachte niets. Civielrechtelijke bepalingen waren volgens hem soepeler te 
hanteren en onteerden mensen niet. Volgens hem ging er van de invoering 
van de lijfsdwang in de voorgestelde vorm genoeg dreiging uit. Het wets
ontwerp werd in deze Kamer zonder verder debat aangenomen zonder 
hoofdelijke stemming; de Eerste Kamer kwam op 3 december 1947 tot de
zelfde stemming zonder beraadslaging.22 Uit deze parlementaire gang van 
zaken bij de invoering van lijfsdwang bij onderhoudsplicht in geval van 
scheiding blijkt dat er toen tussen regering en parlement eensgezindheid be
stond over de stelling dat de maatschappij zo mogelijk niet moest worden 
belast met de gevolgen van de scheiding, hoe men verder ook dacht over 
het vraagstuk van de echtscheiding zelf.
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H erzien ing  bepalingen ontslagrecht
Een wetsontwerp dat een zeer langdurige parlementaire weg zou kennen 

betrof het onder verantwoordelijkheid van minister Van Maarseveen op 30 
juni 1948 bij de Tweede Kamer ingediende voorstel tot herziening van de 
bepalingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten. In de periode- 
Beel golden inzake de beëindiging van de arbeidsovereenkomst twee syste
men: de regels in het BW, zoals die door de wet op de Arbeidsovereenkomst 
van 13 juli 1907 (Stbl. 193) waren vastgelegd, en het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen van 5 oktober 1945 (Stbl. F. 214). De wet van 1907 ver
ving de zeer sobere regeling tot dan toe. Het besef dat werknemers niet be
handeld konden worden als machines die konden worden afgedankt was 
groeiende. Natuurlijk: het arbeidscontract kon nog steeds eenzijdig worden 
opgezegd. De wet van 1907 ging nog steeds uit van contractgelijkheid tussen 
werkgever en werknemer en had weinig oog voor de wezenlijke ongelijk
heid in de betrekkingen tussen beiden. Er was niettemin vooruitgang. De 
wet van 1907 maakte een verdeling van de arbeidscontracten in contracten 
voor bepaalde tijd, die, indien korter dan vijf jaren, niet behoefden te wor
den opgezegd, en voor onbepaalde tijd, waarbij termijnen in acht moesten 
worden genomen. Opzegging in strijd met de normen van de wet van 1907 
leidde slechts tot de verplichting van betaling van een som gelds aan de 
betrokken werknemer, tenzij beëindiging van de arbeidsovereenkomst ge
schiedde met goedvinden van de tegenpartij of wegens dringende redenen. 
Door het uitbreken van de crisis en de daardoor op gang gebrachte golf van 
ontslagen baande de onvrede over dit systeem zich een weg, ook in het par
lement. Met name werd gewenst dat ten aanzien van de ontslagtermijn en 
de verplichtingen van de werkgever onderscheid werd gemaakt naar gelang 
van de duur van de dienstbetrekking van de betrokken werknemer. Bij zijn 
antwoord op de opmerkingen door de Tweede Kamer gemaakt naar aan
leiding van de Justitiebegroting voor het dienstjaar 1935 heeft de toenmalige 
minister van Justitie (Van Schaik, RKSP) toegezegd deze zaak in studie te 
zullen geven aan de staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke 
Wetgeving (commissie-Limburg). Ook de opmerkingen die een jaar later 
door de Tweede Kamer over het ontslagvraagstuk ter attentie van de mi
nister van Justitie zijn gemaakt zijn aan deze commissie doorgegeven. Naar 
aanleiding van het rapport van deze commissie-Limburg was een wets
ontwerp voorbereid, dat aan een aantal wensen van de Kamer tegemoet zou 
zijn gekomen. Indiening van dit wetsontwerp bij de Staten-Generaal is 
echter door het uitbreken van de Wereldoorlog verhinderd.

Geeft het BW een privaatrechtelijke bescherming, het Buitengewoon Be
sluit Arbeidsverhoudingen-1945 (Stbl.F.214) - nader aan te duiden als BBA-
1945 - geeft een publiekrechtelijke bescherming inzake het arbeidscontract, 
namelijk door de opzegging van de arbeidsovereenkomst te laten afhangen 
van de toestemming van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. 
Zonder diens toestemming is de opzegging in beginsel nietig. Deze regeling 
kwam voort uit een serie bezettingsmaatregelen, waarvan de eerste nog
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door de toemalige Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht op 27 mei 1940 
was genomen (verbod op ontslag van 25 of meer werknemers voor een tijd
vak van 30 dagen tenzij met toestemming van de directeur-generaal van de 
Arbeid). Vervolgens werd de secretaris-generaal van Sociale Zaken gemach
tigd (verordening van 11 juni 1940) onder meer voorschriften uit te vaardi
gen voor het ontslaan van werknemers. In de uitvoeringsbesluiten die op 
grond van deze verordening werden uitgevaardigd werd het ontslagverbod 
gespecificeerd; de directeur-generaal van de Arbeid c.q. de arbeidsinspectie 
diende een beslissing te nemen op een ontslagaanvrage, gehoord de direc
teur-generaal van het Rijksarbeidsbureau (c.q. directeur Gewestelijk Ar
beidsbureau). In de loop van de bezettingstijd is de bescherming van de 
werknemer in dit systeem van het ontslagverbod - dat was ingevoerd om 
een te grote toeloop op de voorzieningen voor de werklozen te voorkomen
- in de schaduw komen te staan van de belangen van de oorlogseconomie, 
waardoor het aan de werknemers verboden werd zonder voorafgaande toe
stemming ontslag te nemen (verordening 1 maart 1943). Het Gewestelijk 
Arbeidsbureau (GAB) werd in dit systeem de spil.

Na de oorlog is de kwestie opnieuw opgepakt. Op 26 juli 1946 heeft de 
minister van Justitie de Stichting van de Arbeid om advies gevraagd om
trent een regeling tot herziening van de bepalingen inzake de beëindiging 
van arbeidsovereenkomsten om personen die reeds geruime tijd bij dezelf
de werkgever in dienst waren meer bestaanszekerheid te bieden. Nadat de 
Stichting van de Arbeid op 29 juli 1947 rapport had uitgebracht, heeft de mi
nister van Justitie een kleinere commissie onder voorzitterschap van de 
hoogleraar arbeidsrecht aan de GU te Amsterdam, mr. M.G. Levenbach, in
gesteld om aan de hand van het rapport van de Stichting van de Arbeid een 
wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen omtrent het ontslag bij ar
beidsovereenkomsten op te stellen. Het was de vrucht van dit compromis 
op hoofdlijnen in de Stichting van de Arbeid, zoals geformuleerd door de 
commissie-Levenbach, die bij de Tweede Kamer in 1948 werd ingediend.23

Het wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen omtrent ontslag bij ar
beidsovereenkomsten, betrof in hoofdzaak wijziging van artikelen in het 
BW (artikelen 1639 e-x; 1637 k, x: 1638 s; 1195 4e lid) en aanpassingen daaraan 
in het Wetboek van Koophandel en de Faillissementswet. Kernpunt van 
het ontwerp was de verlenging van de opzeggingstermijn bij ontslag. Het 
wetsontwerp had geen betrekking op ambtenaren en op onderwijzend per
soneel aan openbare en bijzondere scholen. De Stichting van de Arbeid had 
voorgesteld om de termijn die de werkgever en werknemer in acht moesten 
nemen bij het verlenen respectievelijk nemen van ontslag te vermeerderen 
met een week voor ieder jaar dat de dienstbetrekking van de meerderjarige 
werknemer had geduurd met een maximum van 26 weken (werkgever) en 
13 weken (werknemer). Het ontwerp week hiervan af door de termijn voor 
de werknemer te laten oplopen met een week voor elke twee jaar diensttijd. 
De regering volgde het advies van de Stichting van de Arbeid om het in 
1907 vastgelegde beginsel van gelijke opzeggingstermijn voor werkgever en 
werknemer te doorbreken wegens de ongelijke positie van beide partijen.
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Om te voorkomen dat de opzeggingstermijn voor arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde tijd zou worden ontdoken door het telkens verlengen van 
de dienstbetrekking voor bepaalde tijd, werd voorafgaande opzegging vereist 
indien de dienstbetrekking voor bepaalde tijd was verlengd.24

Het wetsontwerp bevatte ook bepalingen omtrent ontslag dat kennelijk 
niet redelijk was en omtrent de verplichting tot herplaatsing. De Memorie 
van Toelichting constateerde dat ook op dit punt de opvattingen sinds 1907 
waren gewijzigd. De werkgever, die zijn werknemer zonder goede gronden 
ontslaat, en de werknemer, die wegens een gril de dienst verlaat, handelen 
niet behoorlijk, ook al worden de opzeggingstermijnen in acht genomen, 
aldus de Toelichting in 1948. In navolging van het advies van de Stichting 
van de Arbeid werd niet de positieve eis gesteld dat een redelijke grond voor 
ontslag aanwezig moest zijn, maar werd verzet tegen kennelijk onredelijk 
ontslag mogelijk gemaakt. Als voorbeeld van kennelijk onredelijk ontslag 
werd in een artikel genoemd: een ontslag in strijd met een krachtens wettige 
regeling of gebruik geldende getalsverhouding of anciënniteitsregeling. De 
beoordeling werd overgelaten aan de rechter. Deze kon een schadevergoe
ding toekennen alsook de verplichting opleggen om de dienstbetrekking te 
herstellen. De verplichting tot herplaatsing zou echter kunnen worden ont
gaan door betaling van een door de rechter vast te stellen afkoopsom. Hier
mee werd een zware last op de rechterlijke macht gelegd.

Juist op dit punt zou de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht van 
de Tweede Kamer dan ook bij de verantwoordelijke minister van Justitie 
aandringen op een bijzondere voorziening voor rechterlijke toetsing van 
ontslagen. De rechter was immers geen deskundige in arbeidszaken en de 
procedure via de rechter zou veel te tijdrovend zijn. Was het niet beter om, 
naar analogie van de Pachtkamer, bij de kantongerechten arbeidskamers in 
te richten en de kantonrechter te laten bijstaan door enkele specialisten-bij- 
zitters? Hoger beroep zou uiteraard moeten worden aangetekend bij recht
banken, derhalve bij niet-specialisten. Nieuw was deze gedachte niet, want 
bij de behandeling van het wetsontwerp op de Arbeidsovereenkomst in 1906 
had het SDAP-Tweede Kamerlid Schaper bij amendement om een derge
lijke constructie verzocht. Troelstra (SDAP) had tevergeefs getracht bij motie 
de wenselijkheid van een afzonderlijke rechtspraak in arbeidszaken vast te 
leggen.25 In antwoord op de vragen van de Vaste Commissie naar aanlei
ding van het wetsontwerp van 1948 antwoordde de minister van Justitie dat 
de bepalingen in de Grondwet omtrent de rechterlijke macht zich verzetten 
tegen het voorstel van de Commissie. Hij wilde niet wachten met het wets
voorstel inzake ontslag bij arbeidsovereenkomsten totdat dit ingewikkelde 
vraagstuk was opgelost. Het parlement is met dit standpunt akkoord gegaan. 
Tot op heden is het niet gekomen tot een arbeidsrechter noch tot een afzon
derlijke arbeidsrechter lijke macht. Wél erkende de regering dat de duur van 
de processen te lang was. Nog tijdens de parlementaire behandeling van het 
hier genoemde wetsontwerp werd op 5 januari 1952 een wetsontwerp inge
diend ter vereenvoudiging van de Kantongerechtsprocedure, dat evenwel 
in 1963 werd ingetrokken, omdat het onder druk van de Tweede Kamer bij
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Nota van Wijziging herziene ontwerp inmiddels weinig aantrekkelijk was 
geworden. Een in 1963 ingediend tweede ontwerp wijziging van de bepalin
gen inzake het geding voor de kantonrechter in burgerlijke zaken kon wel 
naar het Staatsblad worden geleid (2 december 1965, Stbl.527).26

Een andere kwestie betrof het ontslag bij ziekte of bij vervulling van de 
militaire dienst (hieronder werd ook begrepen de dienst bij de in 1948 inge
voerde reserve-politie en reserve-leger/marechaussee). De Stichting van de 
Arbeid wilde ontslag bij ziekte of vervulling van dienstplicht uitsluiten. Het 
wetsvoorstel volgde deze aanbeveling, zij het dat de werknemer wél het 
recht zou krijgen ontslag te nemen in deze situatie. In afwijking van het 
meerderheidsadvies van de Stichting werd het ontslagverbod bij ziekte ech
ter gebonden aan een maximumduur, namelijk één jaar. Het werd onrede
lijk gevonden de werkgever te verplichten de plaats van de zieke werkne
mer langer open te houden. Zou de werknemer worden ontslagen op het 
moment dat hij juist gerevalideerd zou zijn, dan kon tegen dat ontslag ver
weer worden gevoerd op grond van de kennelijke onredelijkheid van dat 
ontslag. Het ontslagverbod bij ziekte en dienstplicht gold ook voor minder
jarige werknemers, mits zij een jaar gewerkt hadden. Tenslotte volgde het 
wetsontwerp het advies van de Stichting van de Arbeid om aan een werk
nemer, die onvrijwillig en anders dan wegens een dringende reden werd 
ontslagen en voor wie een concurrentiebeding gold, een schadevergoeding 
toe te kennen. De werkgever zou aldus het nadeel ondervinden van het 
door hem gemaakte concurrentiebeding.

Inzake de verhouding tussen het burgerrechtelijk ontslagrecht en het 
BBA-1945 werd in de parlementaire debatten opgemerkt dat de twee syste
men, zoals de Stichting van de Arbeid in haar rapport van 1947 had bepleit, 
naast elkaar werden gesteld; het BBA-1945 als preventief en de nieuwe rege
ling voor ontslag bij arbeidsovereenkomsten als repressief systeem. Strijdig
heid tussen de twee systemen was mogelijk. Kon een werknemer zijn ont
slag nog kennelijk onredelijk noemen als de directeur van het GAB toe
stemming tot het ontslag had gegeven? Volgens de minister van Justitie zou 
de burgerrechtelijke bescherming de fouten van het GAB kunnen redresse
ren en zo als toetsing dienen.27

De schriftelijke behandeling van dit wetsontwerp door de Tweede Kamer 
heeft veel tijd gevergd. Pas op 2 maart 1950 werd het Verslag van de Vaste 
Commissie voor Privaat- en Strafrecht afgerond. De Memorie van Ant
woord verscheen op 15 april 1952. De behandeling in plenaire zitting vond 
plaats in februari 1953. De Eerste Kamer sprak haar eindoordeel uit op 15 de
cember 1953. Met de algemene strekking van het wetsontwerp, namelijk het 
verschaffen van bestaanszekerheid aan personen die reeds geruime tijd bij 
dezelfde werkgever in dienst zijn, konden de Kamers instemmen. De be
trekkelijke soepelheid waarmee de mondelinge beraadslagingen in 1953 
werden afgerond, hield verband met de bijzondere voorbereiding van het 
wetsontwerp. De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht van de Twee
de Kamer tekende in het Verslag aan dat het wetsontwerp was gebaseerd op 
een compromis uit 1947 tussen werkgevers en werknemers in de Stichting
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van de Arbeid. Hoewel dat compromis geen bindend karakter had, vereiste 
het wel zorgvuldige overweging bij het uiten van kritiek en het doen van 
voorstellen tot wijziging van het wetsontwerp, aldus de Vaste Commissie. 
Met andere woorden: het resultaat van overleg tussen de sociale partners in 
de Stichting van de Arbeid diende zoveel mogelijk te worden geëerbiedigd.28

Dat het wetsontwerp toch werd veranderd naar aanleiding van de op
merkingen van de Vaste Commissie, heeft het compromis tussen de sociale 
partners niet aangetast. De lange duur van de parlementaire behandeling 
bracht met zich mee dat de meningsvorming over enkele onderdelen was 
geëvolueerd. Tijdens de wijziging van het wetsvoorstel werd voeling ge
houden met de sociale partners. De belangrijkste correctie in het wetsont
werp - de opzegtermijn die bij ontslag door werkgever en werknemer in 
acht moest worden genomen - hing samen met de totstandkoming van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie in 1950 (Stbl. K.22), waarvoor het ontwerp nog 
onder het kabinet-Beel bij de Staten-Generaal was ingediend (zie hoofdstuk 
V, par.II.e). Samen met de c.a.o. leek de bedrijfsorganisatie het aangewezen 
middel om tegemoet te komen aan het bezwaar van werkgevers en politici 
ter rechterzijde tegen een al te rigide uniforme regeling voor alle werkge
vers. De regering besloot derhalve bij Nota van Wijziging dat de wet beperkt 
kon blijven tot het voorschrijven van een minimum, dat via individuele of 
collectieve overeenkomsten kon worden aangevuld, rekening houdend met 
de verscheidenheid van het bedrijfsleven. Vooral voor de kleine werkgever 
wilde de regering de nadelen van een al te zware termijnverplichting ver
kleinen. Om de werknemer niet te belemmeren in het verbeteren van zijn 
positie, werd ook voor hem de opzegtermijn uit het oorspronkelijke wets
ontwerp bijgesteld. In de Nota van Wijziging werd de opzegtermijn voor de 
werkgever gebracht op 13 weken, voor de werknemer op 6 weken. Daarnaast 
kwam de bepaling dat bij schriftelijke overeenkomst of reglement de ter
mijn kon worden verlengd tot maximaal 6 maanden voor de werknemer en 
voor de werkgever tot een termijn die niet korter mocht zijn dan het dub
bele daarvan. Ook bij andere artikelen werd de tekst toegevoegd dat bij c.a.o. 
of bij regeling door of namens een publiekrechtelijk orgaan kon worden 
afgeweken van het bepaalde. In de Tweede Kamer diende de CPN een serie 
amendementen in, o.a. tot bescherming van de arbeidsplaats van minderja
rige dienstplichtigen (90 dagen arbeid als voorwaarde i.p.v. een jaar). Deze 
werden door de niet-communistische fracties verworpen. Op 20 februari 
1953 stemde de CPN tegen het wetsontwerp en ging de rest van de Tweede 
Kamer zonder hoofdelijke stemming akkoord. Zo lagen ook de verhoudin
gen in de Eerste Kamer op 15 december. De wet verscheen op 17 december 
1953 in het Staatsblad (nr.619). Bij KB van 30 januari 1954 (Stbl.26) werd de 
inwerkingtreding van de wet bepaald op 1 juli 1954.29

In samenhang met de vervanging van de derde titel van het BBA-1945 
door een nieuwe wetgeving op de loonvorming heeft de minister van So
ciale Zaken en Volksgezondheid op 1 maart 1968 aan de SER advies ge
vraagd over intrekking van het nog functionerende deel van het BBA-1945: 
de ontslagregels. De meerderheid van de SER ging uit van de ongelijke po-
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sitie tussen werkgever en werknemer met betrekking tot het ontslagrecht. 
Deze groep wilde de werknemer derhalve een extra bescherming bieden en 
het vereiste van toestemming van de directeur van het GAB handhaven. 
De beëindiging van de dienstbetrekking door de werknemer wilde de meer
derheid van de SER niet aan een dergelijke toestemming of verplicht advies 
onderwerpen. De regering was het eens met de meerderheid. Op 13 oktober 
1975 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend over het opne
men in het BW van een nieuw artikel 1639f, waarin de rol van de directeur 
van het GAB bij ontslag door de werkgever werd omschreven. In dit wets
voorstel werd tegelijkertijd een tweede SER-advies verwerkt. Dit advies had 
betrekking op de toetsing door de rechter van de beëindiging van de dienst
betrekking aan de norm "kennelijk onredelijk", zoals ingevoerd bij de wet 
van 17 december 1953. De rechter had namelijk zelden geconcludeerd dat 
zich een geval van kennelijk onredelijk ontslag met de verplichting tot 
schadevergoeding had voorgedaan. "De feitelijke betekenis van het artikel is 
daarom te gering geweest", aldus de Memorie van Toelichting uit 1975. De 
regering volgde het SER-advies om de rechter meer armslag te bieden door 
het criterium "onbehoorlijk of in de gevolgen voor de wederpartij te bezwa
rend" in de plaats te stellen van het criterium uit 1953. Aldus diende ook het 
gevolg van het ontslag in ogenschouw te worden genomen, ook als het ont
slag zelf niet onbehoorlijk zou zijn. Hoewel uit het Voorlopig Verslag van 
18 augustus 1976 bleek dat een overgrote meerderheid - mét de CPN dit keer
- het wetsontwerp steunde, en slechts de VVD bezwaar had tegen het voor
gestelde ontslagsysteem, is de parlementaire behandeling van wetsontwerp 
nr.13 656 uit 1975 een nog tijdrovender zaak aan het worden dan het hier
boven beschreven wetsontwerp inzake ontslag bij arbeidsovereenkomsten 
uit 1948. Na het Kamerverslag van 1976 is er met het ontwerp uit 1975 niets 
meer gebeurd. Al in 1953 vonden de Kamers de tijdsduur voor een niet al te 
ingrijpend wetsvoorstel als dat uit 1948 aan de lange kant. Welk excuus kan 
nu worden aangevoerd voor een nog simpeler wetsvoorstel?30

c. Politiezaken
Voor het eerst na de bevrijding kon het parlement zich uiten over de re

organisatie van de politie, die onder het vorige kabinet haastig tot stand was 
gebracht. Uit het Voorlopig Verslag op de begroting-1947 van Justitie bleek 
dat er algemeen in de Tweede Kamer weinig voldoening bestond over de 
reorganisatie, die met het Politiebesluit-1945 (Stbl.F.250) tot stand was ge
bracht, waarbij kwam dat men het minder gelukkig vond dat het besluit was 
uitgevaardigd voor het optreden van de Voorlopige Staten-Generaal. Zoals 
in deel I van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland is uiteengezet, 
was dit Politiebesluit een poging om terug te keren op de normale staats
rechtelijke paden na het vrij centralistische Buitengewoon Politiebesluit 
van 1944 (Stbl.E.123). Het Politiebesluit-1945 onderscheidde twee taken: 
handhaven van de wetten en opsporing van strafbare feiten enerzijds en de 
zorg voor de handhaving van de openbare orde anderzijds. Voor het laatste 
zou de politie onder het bevel staan van de burgemeester; voor de overige
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taken onder de bevelen van de minister van Justitie, i.c. de procureurs-ge- 
neraal, tevens fungerend als directeuren van politie. Er werd in dit besluit 
ook onderscheid gemaakt tussen gemeente- en rijkspolitie, respectievelijk 
ten laste van de begroting van Binnenlandse Zaken en die van Justitie. 
Slechts 65 gemeenten - van de ca. 1000 - waren bij nader KB (F.324) aangewe
zen als plaatsen met gemeentepolitie.31

Bij de discussies speelden twee dualismen een rol: die in de taakverdeling 
en die in het beheer, al was het duidelijk dat de zeggenschap van twee de
partementen in het beheer van het politieapparaat had geleid tot de tweele
dige taakverdeling. In de debatten zouden deze twee dualismen dan ook in 
eikaars verlengde worden gezien. In het genoemde Kamerverslag van 1 no
vember 1946 stelde de CHU zich op het standpunt dat de burgemeesters niet 
altijd geschikt waren om leiding te geven aan de politie. Centrale leiding 
vanuit het departement van Binnenlandse Zaken zou gevaren kunnen op
roepen: ofwel het departement, dat een bestuurstaak had, kreeg er ook nog 
de politiemacht bij ofwel het departement, bij gebrek aan kunde in deze 
zaak, gaf de politie vrij spel. De veiligheid en de rechtszekerheid van de 
burgers vorderde dat de politie viel onder het departement van Justitie, 
waarbij overigens uitdrukkelijk erkend werd het recht van de burgemeester 
om over alle vormen van politie te beschikken om orde en rust te hand
haven. "De politie onder de rechterlijke macht en wel in het bijzonder on
der het openbaar ministerie, dat betekent in de praktijk, dat de politie bij 
haar arbeid leiding, opdracht en adviezen krijgt van deskundigen op het ge
bied der politietaak, die behoren tot een korps - de rechterlijke macht -, 
waarvan bekend is dat het met angstvallige nauwgezetheid waakt over de 
rechten der burgers en de handhaving der wetten." Hierdoor konden exces
sen van de politie, zoals die in landen plaats gegrepen hadden waar de poli
tie stond onder een besturend apparaat, worden voorkomen. Deze groep 
Kamerleden vroeg dan ook om een wijziging van het Politiebesluit-1945 bij 
wet, waardoor ook de zeggenschap van het parlement in deze kwestie tot 
gelding kon worden gebracht. Van der Feltz (CHU) zou in het debat in de 
Tweede Kamer over politiezaken op 20 november 1946 deze stellingname 
nog aanscherpen en beweren dat de politie onder Binnenlandse Zaken te 
veel een staat in de staat kon worden, omdat het departement van Binnen
landse Zaken niet het orgaan was om om te gaan met de politiemacht en te 
veel zou overlaten aan de politie zelf. De zaken hoorden bij Justitie, onder 
uitdrukkelijke erkenning van het zelfstandig recht van de burgemeester om 
over alle politievormen te beschikken 32

Andere Kamerleden daarentegen waren geneigd het dualisme in beheer 
en taak te aanvaarden. Zo achtte de PvdA het gewenst de politie in de plaat
selijke sfeer te houden, ook als onderdeel van de noodzakelijke decentra
lisatie. De Kamerfractie van de PvdA vroeg zich wel af hoe de samenwer
king tussen de justitiële en bestuurlijke organen soepeler kon verlopen.33 In 
het Kamerdebat wees Donker (PvdA) in dit verband op het pleidooi van de 
burgemeester van Rotterdam, mr. P.J. Oud - toen nog lid van de PvdA - , in 
het Weekblad voor Gem eentebelangen om terwille van de handhaving van
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orde en rust in de gemeenten de politie zoveel mogelijk bij Binnenlandse 
Zaken te houden. Ook de KVP en de ARP lieten bij monde van Roolvink en 
Verkerk weten een verdeling van het beheer van het politieapparaat over 
twee departementen te billijken. Verkerk achtte wel de bemoeienis van Jus
titie met politiezaken een meer directe dan die van Binnenlandse Zaken en 
Roolvink vond een herschikking van de politie over het ene of andere de
partement, anders dan de CHU, geen garantie tegen machtsmisbruik.34

In zijn antwoord stelde Van Maarseveen dat Nederland tot dat moment 
had geleefd zonder politiewet. Hij meende dat er ook geen directe noodzaak 
was tot regeling bij wet, omdat de politie in de betekenis van tak van over
heidszorg een deel van de uitvoerende macht was en derhalve haar grond
slag vond in het artikel van de Grondwet dat luidde: de uitvoerende macht 
berust bij de Koning. De zorg van velen om deze grondslag had volgens de 
minister te maken met de vrees dat regeling van de politie bij AMvB zou 
kunnen leiden tot het toekennen van bevoegdheden aan met politiegezag 
beklede ambtenaren, welke men zonder wettelijke grondslag niet wenste te 
aanvaarden. Strafsancties en andere dwangmiddelen van de kant van de 
overheid op de burger moesten steeds op de wet berusten in deze visie, al
dus samengevat door Van Maarseveen. Deze meende echter dat voor deze 
zorg geen reden was. Aangezien de taak van de politie vooral bestond uit de 
opsporing van strafbare feiten, was het optreden van de gewone politie be
perkt door de wet, namelijk het wetboek van strafvordering en de bijzon
dere wetten, die bepalingen bevatten inzake de opsporing van strafbare 
feiten. Voor zover de politie de zorg had voor de openbare orde en rust, was 
een wettelijke grondslag hiervoor te vinden in het Politiebesluit-1945, de 
gemeentewet en andere wettelijke voorschriften, welke de politie bij haar 
optreden in acht dient te nemen, zoals de in art. 165, tweede lid, van de 
Grondwet (1938/1946) bedoelde wet. Ten aanzien van de inrichting en sa
menstelling van de politieorganen werd, evenmin als voor andere groepen 
overheidsdienaren, geen wet vereist door de Grondwet. Slechts de inrich
ting van de rechterlijke macht werd door de Grondwet bij wet gevorderd. 
Noch ten aanzien van de werkzaamheid, noch ten aanzien van de inrich
ting van de politie wilde Van Maarseveen dan ook met een wetsvoorstel 
komen, omdat daaraan geen dringende behoefte bestond, aldus zijn Memo
rie van Antwoord van 14 november 1946. Maar een jaar later gaf Van 
Maarseveen in zijn Memorie van Antwoord op het Kamerverslag op de 
begroting voor 1948 toe dat een politiewet niet langer ontbeerd kon worden. 
Verkerk had namelijk gesteld dat zonder wettelijke regeling wijziging in de 
regeling en organisatie van de politie te gemakkelijk zou zijn en zich geen 
publieke opinie over dit vraagstuk kon vormen, terwijl Donker vond dat 
het Politiebesluit-1945 het karakter van een wet had en derhalve slechts bij 
de wet kon worden veranderd. Men was het er algemeen in de Kamer over 
eens dat dit besluit uit 1945 bijstelling behoefde.35 De regering is aan de wens 
van de Kamer tegemoet gekomen.

Met betrekking tot het dualisme in de taakomschrijving in het Politie
besluit-1945 erkende de minister de mogelijkheid van moeilijkheden, al zag
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hij geen reden tot herziening van de soms weinig gelukkig gekozen formu
leringen in het Politiebesluit zonder een tijd met dit besluit gewerkt te heb
ben. Het dualistisch karakter van dit besluit werd door Van Maarseveen 
overigens verdedigd. Enerzijds diende volgens hem de historisch gegroeide 
relatie tussen de magistratuur, de belichaming van de rechtsgedachte, en de 
politie te worden gehandhaafd; anderzijds moesten autonomie en zelfbe
stuur van de gemeente tot hun recht kunnen komen, alsmede de bijzondere 
taak van de burgemeester in het Nederlandse politiewezen, welke wordt 
omschreven in de gemeentewet en in het Politiebesluit. De autonomie 
kwam tot uiting in de inrichting, waar mogelijk, van gemeentepolitie; de 
taak van de burgemeester inzake de openbare orde en rust moest kunnen 
worden uitgevoerd door er voor te zorgen dat tot in de kleine plaatsen poli
tiekorpsen ter beschikking stonden aan de burgemeester. De sterkte van de 
politiemacht voor de oorlog was volgens Van Maarseveen beneden de maat 
geweest. Vandaar dat hij er niet over dacht om toe te geven aan de aandrang 
van sommige Kamerleden die de groei van 13.800 (3800 man rijkspolitie;
10.000 man gemeentepolitie) in 1938 naar 24.000 (9.000 man rijkspolitie;
15.000 gemeentepolitie) wat te veel vonden. Het aantal, dat er op neer kwam 
dat er twee politieagenten waren per 1000 inwoners, achtte hij zelfs nog te 
laag.36 Stokvis (CPN) had de nodige argwaan bij deze getallen en vroeg zich 
af waar het allemaal voor nodig was. Daarentegen zouden in de Eerste 
Kamer op 5 maart 1947 Kolff (CHU) en Van Asch van Wijck (ARP) de 
minister juist weer bijvallen op dit punt vanuit hun vrees voor ordeversto
ringen op het platteland ten gevolge van de door de oorlogsjaren verander
de mentaliteit. Zij vonden dat er regels moesten komen om de burge
meester in kleine plaatsen over de rijkspolitiemensen direct gezag te geven 
zonder tussenkomst van de groepscommandant. Van Maarseveen echter 
meende dat dat niet nodig was, omdat bij ordeverstoringen op enige schaal 
ten plattelande altijd hulp van buiten zou komen.37

Zoals hiervoor is opgemerkt heeft Van Maarseveen - overigens iets later 
dan zijn collega van Binnenlandse Zaken38 - schriftelijk aangekondigd dat 
een ontwerp-Politiewet kon worden tegemoet gezien. Van Maarseveen ver
schanste zich achter deze aankondiging, toen vanuit de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten en de Kamer werd aangedrongen op het herstel van 
de burgemeester in zijn ambt, waarin hem overeenkomstig wet en traditie 
zijn verantwoordelijkheid over de plaatselijke politie diende toe te komen. 
Het hiërarchisch verband van de rijkspolitie was hiermee moeilijk verenig
baar. Van Maarseveen heeft niet onder stoelen of banken gestoken dat zijn 
voorkeur uitging naar handhaving van de sterkte van het corps rijkspolitie. 
"Ik zou zo zeggen dat het in deze tijd van verwarring en dreiging minder 
dan ooit verantwoord zou zijn de politie volkomen te decentraliseren. Een 
krachtig centraal politiecorps is onmisbaar."39 De nieuwe regeling, waarover 
overeenstemming was bereikt met Binnenlandse Zaken, zou de samenwer
king tussen de twee soorten politie en tussen het politiecorps en het open
baar ministerie moeten bevorderen en de verhouding tussen de burgemees
ter en de rijkspolitie - zo het om een gemeente met rijkspolitie ging - moe-

1766



Par. III. Verdere justitiële onderwerpen

ten verduidelijken. Voor een brede maatschappelijke commissie ter voor
bereiding van het bedoelde wetsontwerp voelde hij, ondanks aandrang van 
sommige zijden in de Kamers daartoe, niets.40 De commissie zou altijd 
voor- en tegenstanders van gemeente- of rijkspolitie kennen, zodat geen 
eensluidend advies zou kunnen worden gegeven. Het compromis tussen de 
taak van de centrale overheid voor de handhaving van orde en gezag en die 
van de locale overheid was volgens Van Maarseveen al lang in werking. 
Het behoefde slechts bijstelling. De Kamers hebben zich bij deze zienswijze 
neergelegd.

Het wetsontwerp, waarop Van Maarseveen doelde, heeft het parlement 
nimmer bereikt. Het in 1948 gereed gekomen wetsontwerp was sterk geënt 
op het Politiebesluit-1945 en maakte onderscheid tussen rijks- en gemeente
lijke politiezorg. Onder rijkspolitiezorg werd gerekend de handhaving van 
de wettelijke voorschriften met strafrechtelijke sanctie, met uitzondering 
van de gemeentelijke strafverordeningen, alsmede de handhaving van an
dere wetten, met de uitvoering waarvan de minister van Justitie is belast. 
Bij de burgemeester zou de politiezorg inzake de handhaving van de open
bare orde en van de gemeentelijke verordeningen berusten. Beide functies 
van de politie, rijks- en gemeentelijke zorg, konden door de gemeentepolitie 
of door de rijkspolitie worden uitgeoefend. De procureurs-generaal bleven 
als directeur van politie fungeren. Het beheer van het corps rijkspolitie bleef 
bij de minister van Justitie, van de gemeentelijke corpsen bij de minister 
van Binnenlandse Zaken. De eerstgenoemde kreeg inspraak bij de benoe
mingen van corpschefs van gemeentelijke corpsen; de laatstgenoemde bij de 
benoeming van de algemeen inspecteur en de officieren van het corps rijks
politie. De burgemeester kreeg gezag over de gemeentelijke politiezorg, 
waarop de Commissaris van de Koningin toezicht diende te houden. Over
leg tussen bestuurlijke en justitiële gezagsdragers werd in dit wetsontwerp 
gevorderd.

Het verwijt van verschillende kanten, dat de maatschappij in de vorm 
van een brede commissie van advies bij de oplossing van het politievraag- 
stuk was genegeerd, moet door de ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie zo ernstig zijn opgevat, dat zij besloten het wetsontwerp in de 
lade te laten. Onder het kabinet-Drees I werd voor het politievraagstuk de 
commissie-Langemeijer op 12 oktober 1948 geïnstalleerd, die in 1950 rappor
teerde (het genoemde wetsontwerp is toen als bijlage gepubliceerd). In het 3e 
kabinet-Drees 1952-1956 is onder verantwoordelijkheid van de ministers 
Beel (Binnenlandse Zaken) en Donker (Justitie) op 5 juli 1954 een ontwerp- 
politiewet ingediend, dat op 4 juli 1957 (Stbl. nr. 244) wet werd.41 De afkon
diging van deze politiewet betekende echter niet het einde van het politie- 
vraagstuk: het dualisme in beheer en taak is blijven bestaan.

Z uivering van de politie
De behandeling van de begroting van Justitie voor 1947 bood de Kamers 

ook de gelegenheid zich voor het eerst een duidelijk beeld te vormen aan de 
hand van de verstrekte gegevens van de zuivering van de politie. Er was in
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het parlement veel twijfel of die zuivering wel gelukt was. Veel voorbeel
den werden genoemd om aan te tonen dat dit niet het geval was, alhoewel 
ook de communist Stokvis moest toegeven dat de zuivering van de politie 
zo ingewikkeld was dat het moeilijk was een afgerond oordeel hierover te 
vellen. Omdat de zaak vooral zijn ambtsvoorganger Kolfschoten betrof, 
meende Van Maarseveen de verwijten naast zich neer te kunnen leggen. 
Wel werden cijfers over de zuivering bij de politie bekend gemaakt: van de 
5600 gevallen waren 2087 afgedaan zonder het nemen van maatregelen, 1088 
met het nemen van disciplinaire maatregelen, 1384 met het geven van ont
slag met verlies van rechten, terwijl ruim 1000 gevallen nog in het najaar
1946 in behandeling waren.42

De meeste Kamerleden toonden zich niet geheel ingenomen met de zui
vering van de politie, die immers vaak was ondernomen door politiemen
sen waar zelf ook weer wat op was aan te merken. Een probleem was ook dat 
formeel goede politieambtenaren die hun opgelegde plicht onder de bezet
ting hadden gedaan, dat wilde zeggen hadden gehoorzaamd aan de Duitse 
orders - de politie was door de bezetter rechtstreeks onder Duits bevel ge
plaatst -, niet werden vervolgd, terwijl politieambtenaren, die waren gedeta
cheerd geweest bij specificiek Duitse diensten en daarin vaak weer illegaal 
werk hadden gedaan voor het Nederlandse verzet zonder meer werden 
vervolgd op grond van die detachering, aldus Stovis (CPN).43 Zandt (SGP) 
drong aan op nader onderzoek van de gang van zaken bij de zuivering van 
de politie. De ARP-er Verkerk wees op protesten vanuit illegale kringen te
gen het handhaven van enkele apert foute politiemannen, vaak op hoge 
rang die zij onder de oorlog van de Duitse superieuren wegens betoonde 
ijver hadden gekregen. Veel was ook te doen over de (hulp-) politiemannen 
uit Schalkhaar (onder de oorlog geopende politieschool op nationaal-socia- 
listische leest geschoeid) of vanuit de NSB-organisaties die niet afdoende 
waren weggezuiverd en dreigden binnen te dringen in het Nederlandse po
litiecorps. Hiertegen protesteerde Verkerk met klem. Krol (CHU) wees op de 
ontevredenheid in de corpsen over de zuivering: "Men moet het meema
ken, dat verschillende door de Duitsers ontslagen politiemannen, na de be
vrijding bij hun corps teruggekeerd, daar ontmoeten één of meer collega's, 
van wie bekend is, dat zij indertijd mede behulpzaam geweest zijn bij het 
voornemen om de thans teruggekeerde collega-politieman te arresteren."44

Van Maarseveen wilde onder verwijzing naar de grote aantallen bij de 
zuivering van de politie betrokken personen niet ontkennen dat er was 
misgetast. Anders was het echter met de "Schalkhaarders". In zijn Memorie 
van Antwoord voor de Eerste Kamer (februari 1947) deelde Van Maarseveen 
mee dat hij de lijn voortzette van zijn voorganger: het verblijf in Schalk
haar was geen reden voor ontslag ingevolge het Zuiveringsbesluit-1945, 
tenzij bepaalde politiek-verkeerde handelingen waren verricht. Het was 
volgens Van Maarseveen daarna aan de burgemeesters voor wat betreft de 
gemeentepolitie en de algemeen inspecteur van de Rijkspolitie om te be
oordelen of deze "Schalkhaarders" voldeden aan de normen van dat mo
ment. Indien deze vraag positief werd beantwoord, dan werden zij gelijk ge-
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steld met politiemannen die na de bevrijding in dienst waren getreden. 
Voor een commissie van onderzoek van de zuiveringszaak voelde de mi
nister blijkens zijn antwoorden niets. Waren er klachten in individuele ge
vallen, dan moesten de Kamerleden die maar bij de minister ter kennis 
brengen. Het parlement heeft met deze standpunten van de minister van 
Justitie over de zuivering van de politie genoegen genomen.45

d. G evangenisw ezen
Veel aandacht had het parlement voor de grote aantallen gedetineerden 

in de penitentiaire inrichtingen. Men wilde van de minister weten hoe 
groot de werkelijke getallen waren, welke categorieën moesten worden on
derscheiden en hoe groot in de naaste toekomst het getal gedetineerden zou 
zijn. Het getal gewone gedetineerde criminelen was van gemiddeld 4900 
vóór 1940 opgelopen, via de oorlogshausse in 1942-1943 met 7000, tot 7500 in 
1947. De totale bevolking, welke in de loop van 1947 in de penitentiaire in
richtingen van Justitie aanwezig was geweest, bedroeg 60.573 personen, 
waaronder 20.000 politieke gevangenen en 37 zogeheten Indië-dienstweige- 
raars. Het gemiddeld veel hogere getal gewone criminelen, die gedetineerd 
waren, weet Van Maarseveen aan de toegenomen criminaliteit, de bevol
kingsaanwas, de buitengewone omstandigheden. Die omstandigheden had
den namelijk gevoerd tot een grote stijging in de onherroepelijke veroorde
lingen met oplegging van gevangenisstraf voor diefstal en overtredingen 
van de distributie- en deviezenwetgeving, typische gevolgen van de schaar- 
stetijd onder en vlak na de oorlog. Eenzelfde patroon was overigens te zien 
geweest onder en kort na de Eerste Wereldoorlog (smokkelaarshausse), het
geen had geleid tot de Plaatsruimte-noodwet van 22 november 1918 (Stbl. 
607). Daar kwam bij dat het vernieuwde, vergrote en gereorganiseerde op
sporingsapparaat - politie, controleurs distributiediensten en dergelijke - bij 
de grote stijging van het aantal gedetineerden na 1945 een rol speelde. Mi
nister Van Maarseveen rekende voor de naaste toekomst op een vast ni
veau van 7000 gedetineerden, gemiddeld in de penitentiaire inrichtingen 
van het land aanwezig. Vanaf de tweede helft van de jaren vijftig werd ech
ter een stabiel niveau bereikt van 3500 mannen en ca. 200 vrouwen (1 janu
ari 1948: resp. 7587 en 442, de groep politieke delinquenten niet meegere
kend). De toch wat sombere voorspelling van Van Maarseveen, waarin zich 
mogelijk ook de in Den Haag - bijvoorbeeld in het kabinet, zoals gebleken 
was uit de regeringsverklaring van Beel in 1946 - gangbare visie over een al
gehele verwildering binnen de Nederlandse bevolking weerspiegelde, 
maakte het voor het Justitieapparaat dringend noodzakelijk andere vormen 
van detentie te overwegen.

Al vóór de Tweede Wereldoorlog waren belangrijke stappen gezet tot 
wijziging in het systeem van de tenuitvoerlegging van de straf. Nadat al bij 
KB van 18 juli 1925 (Stbl. 159) de minister van Justitie de bevoegdheid had 
gekregen in het belang van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de straf 
ten aanzien van een gevangene of een groep van gevangenen met het oog 
op de persoonlijkheid of het gedrag af te wijken van het normaal geldend
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gevangenisregime, werden met de wet van 25 juni 1929, Stbl. 361, de afzon
dering tot een maximum aantal jaren (5) beperkt, het gemeenschapsleven 
voor bepaalde doeleinden tot regel gemaakt en bijzondere strafgevangenis
sen voor jeugdigen ingevoerd. Centraal in de discussie over de tenuitvoer
legging van de straf stond steeds meer de voorbereiding van de delinquent 
op de terugkeer in de maatschappij ter voorkoming van verpaupering en 
recidive. Deze lijn werd na de bevrijding doorgetrokken, zeker toen bleek 
dat de nood dwong tot drastische wijzigingen in de voltrekking van de straf.

Die nood op het gebied van het gevangeniswezen na de bevrijding had 
verschillende oorzaken. Allereerst was er plaatsgebrek doordat enige gevan
genissen waren verwoest door bombardementen of gevechtshandelingen, 
namelijk in Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Roermond en Tiel. De grote te
korten aan plaatsruimte waren echter ontstaan door het enorme aantal po
litieke delinquenten, die voornamelijk in provisorische kampen, sommige 
daterend uit de Duitse bezetting, andere na de oorlog gebouwd (zoals het ba
rakkenkamp Bankenbosch te Veenhuizen in 1948) moesten worden onder
gebracht. Het totaal aantal gevangenen, dat de capaciteit verre overtrof, had 
er toe geleid dat meerdere personen per cel werden ondergebracht en dat ge
meenschappelijke detentie in kampen ook voor niet-politieke gevangenen 
werden toegepast. In de Bijzondere Rechtspleging kende men immers de 
gemeenschapsdetentie voor bepaalde categorieën gestraften, waarmee goede 
ervaringen waren opgedaan. Uit nood moest men wel ook voor gewone cri
minele gevangenen hiertoe overgaan, waarvoor kon worden teruggegrepen 
op de vooroorlogse ontwikkelingen. Het ging er om of voor de afzienbare 
toekomst, waarbij men rekende op een veel groter aantal gedetineerden dan 
vóór de oorlog, deze wijze van tenuitvoerlegging van de straf moest worden 
gecontinueerd, waarvoor aanpassing van de wet- en regelgeving op dit ge
bied noodzakelijk was. In een dergelijke aanpassing konden dan de nieuw 
verworven inzichten op het gebied van doel en middelen bij strafoplegging 
worden verwerkt. De bestaande gevangeniswetgeving was bepaald aan her
ziening toe.

Gelet op de genoemde overwegingen was nog onder de voorganger van 
Van Maarseveen op 1 maart 1946 een commissie, onder leiding van het lid 
van de Hoge Raad der Nederlanden, mr.dr. W.A.J.M. Fick, ingesteld, welke 
tot taak kreeg organisatorische maatregelen op het gebied van het gevange
niswezen en de reclassering voor te stellen. De commissie rapporteerde op 1 
september 1947. Belangrijke punten door de commissie voorgesteld waren: 
gemeenschappelijke opsluiting en arbeid, selectie van gevangenen en diffe
rentiatie in opsluitingsmogelijkheden; voorbereiding van de gedetineerde 
op terugkeer in de maatschappij door betere godsdienstige verzorging, ont
spanning en door de mogelijkheid van zelfstudie. Het gevangenispersoneel 
diende beter te worden opgeleid en betaald. Veel van deze voorstellen - ze
ker het kernstuk: de niet-cellulaire opsluiting overdag - zijn terug te vinden 
in het wetsontwerp-gevangeniswezen (Beginselenwet), dat op 6 april 1949 bij 
de Tweede Kamer is ingediend, in 1951 wet werd en op 1 juni 1953 in wer
king trad. Ook inzake het gevangeniswezen heeft de bezettingstijd een ver-
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snelling in de ontwikkelingen betekend. Zoals het verslag van de commis- 
sie-Fick zelf aangaf hebben na de oorlog veel Nederlanders, wier stem ge
wicht had en die door verzetsactiviteiten onder de oorlog voor het eerst van 
hun leven met het gevangenisleven in aanraking waren gekomen, aange
drongen op modernisering van het gevangeniswezen. Tal van vraagstuk
ken in het gevangeniswezen, die voordien ook door traditie of behoudzucht 
waren blijven liggen, konden plotseling tot een oplossing worden gebracht, 
waarbij met name de Bijzondere Rechtspleging als katalysator heeft ge
werkt.46

e. Naturalisatiebeleid: de oud-Spanjestrijders in de maalstroom van de 
Koude Oorlog

Bij het naturalisatiebeleid speelden kort na de Tweede Wereldoorlog twee 
zaken een rol. Allereerst was er de vraag welk standpunt de Nederlandse re
gering inzake het naturaliseren van vreemdelingen innam, gelet op de mo
gelijk minder gunstige ervaringen onder de oorlog met kort tevoren gena
turaliseerde vreemdelingen (b.v. Duitsers). Een tweede vraagstuk was hoe 
gehandeld moest worden inzake de naturalisatie van die Nederlanders, die 
door in vreemde krijgsdienst te treden hun Nederlanderschap conform de 
wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stbl.268, 12 december 
1892, zoals gewijzigd Stbl. 204, 15 december 1938) hadden verloren. Onder 
deze laatste categorie werden allereerst de zogeheten oud-Spanjestrijders ge
rekend, die tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) vrijwillig ten gunste 
van de wettige republiek tegen de opstandeling Franco en diens door de As- 
mogendheden gesteunde cohorten hadden gestreden. Het ging hier om 
ruim 200 personen, die ten dele banden hadden of hadden gehad met de 
CPN, en soms onder de oorlog door actieve inzet tegen de bezetter, hetzij in 
het verzet in Nederland, hetzij in enkele gevallen door dienst te doen in de 
Nederlandse strijdkrachten geen twijfel hadden gelaten over hun ideologi
sche afkeer van het nationaal-socialisme en fascisme. Een tweede groep die 
na enige tijd in dit verband werd begrepen was die van de "jeugdige wapen
dragers" die onder de oorlog aan Duitse zijde hadden gevochten. De minis
ter van Justitie in het kabinet Schermerhorn-Drees, Kolfschoten, was van 
oordeel dat het hier om zulke principiële zaken ging dat de Voorlopige Sta
ten-Generaal niet het geëigende forum waren om deze kwesties te bespre
ken.47 Vandaar dat pas op 15 juni 1946 voor het eerst na de oorlog een wets
ontwerp tot naturalisatie bij het nieuw gekozen parlement werd ingediend.

Zoals gebruikelijk betrof dit eerste naturalisatie wetsontwerp 20 personen. 
Dit getal was traditioneel zo beperkt om te verhinderen dat de Eerste Kamer, 
die het recht van amendement mist, door het bezwaar tegen één persoon 
het Nederlanderschap van al te veel andere aanvragers in gevaar zou bren
gen. Kolfschoten had als demissionaire minister dit wetsontwerp ingediend 
met de voor dit soort gevallen normale Memorie van Toelichting: een sa
menvatting van de bewijsstukken, welke vereist zijn volgens de wet op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap. De nieuwe Tweede Kamer nam 
echter in het Voorlopig Verslag van 25 juli 1946 met deze sobere Memorie
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van Toelichting geen genoegen. Algemeen wilde men nu wel eens weten 
door welke beginselen en normen de regering zich bij het doen van voor
stellen tot naturalisatie liet leiden. Voor een aantal Kamerleden was het de 
vraag of met dit wetsontwerp werd vastgehouden aan de oude gedragslijn 
bij naturalisatie, namelijk dat deze niet werd voorgesteld, indien daarmee 
niet een Nederlands belang werd gediend. Het hanteren van dit Nederland
se belang als criterium bij naturalisatie werd het positieve stelsel genoemd. 
In het negatieve stelsel stond het particuliere belang van de aanvrager voor
op - de Kamerleden hadden de indruk dat in dit wetsontwerp hiervan spra
ke zou zijn - en diende het Nederlandse belang slechts als negatieve toets
steen (indien enig belang zich niet zou verzetten).

In de Memorie van Antwoord van 16 augustus 1946 beklemtoonde Van 
Maarseveen dat aan de oude lijn werd vastgehouden. Particuliere belangen 
van de verzoeker werden bij de inwilliging weliswaar betrokken, maar het 
bijzonder belang der gegadigden viel samen met dat, "hetwelk de Staat in 
het algemeen heeft bij het verlenen van naturalisatie aan hen, die deze 
gunst waard zijn". De beoordeling van de antecedenten van de gegadigden 
ter toetsing van de vereenzelviging met het land en met de gemeenschap, 
waarin de aanvrager zou worden opgenomen, speelde daarbij een belangrij
ke rol. De minister zei voorzichtig te zijn met naturalisatie als middel tot 
integratie van vreemdelingen, omdat onder de oorlog was gebleken dat een 
klein deel van de genaturaliseerde vreemdelingen (van Duitse komaf) zich 
niet correct vaderlandslievend had gedragen. Deze beschuldiging kon Van 
Maarseveen uiten, nadat de procureurs-generaal op verzoek van Kolfscho
ten een enquête hadden ingesteld naar de vraag hoe de in de laatste jaren 
voor de oorlog genaturaliseerde Duitsers zich nadien hadden gedragen.

In het debat in de Tweede Kamer op 24 september 1946 over het naturali- 
satiebeleid, zoals dat bij dit wetsontwerp aan de orde kwam, concludeerde de 
communist Stokvis, met instemming van de minister, dat een mengsel van 
het negatieve en positieve stelsel, derhalve de afweging van het particuliere 
en het Nederlandse belang, de beste oplossing bood. Hij vroeg de minister 
clementie te willen betrachten ten opzichte van vreemdelingen die onder de 
oorlog verzet hadden gepleegd tegen de bezetter en het Nederlanderschap 
begeerden, ten opzichte van Nederlanders die door oorlogsomstandigheden 
hun Nederlanderschap niet tijdig administratief geldig hadden kunnen ma
ken (b.v. van vreemdelingen gescheiden Nederlandse vrouwen) en ten op
zichte van de oud-Spanjestrijders.48 De minister zei toe het nodige op deze 
gebieden te zullen ondernemen.

Van Maarseveen heeft zoveel mogelijk getracht op de door Stokvis be
doelde terreinen voortgang te boeken. Met betrekking tot de Nederlanders, 
die door oorlogsomstandigheden hun Nederlanderschap niet binnen de 
daarvoor gestelde termijnen hadden kunnen laten bevestigen en daardoor 
hun Nederlanderschap hadden verloren, werd op het departement van Jus
titie een wetsontwerp voorbereid dat voor deze groep de problemen moest 
opheffen. Dit wetsontwerp is op 14 maart 1949 ingediend bij de Tweede Ka
mer en bereikte vrij snel het Staatsblad (nr. J.359, 6 augustus 1949).49 Moei-
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lijker lag de afwikkeling van de verzoeken tot herkrijgen van het Neder
landerschap door de oud-Spanjestrijders.

Op 28 november 1945 had de minister van Sociale Zaken in het eerste na
oorlogse kabinet, Drees, in de Raad voor Binnenlands Bestuur, een toenma
lige onderraad van de ministerraad, de positie van de oud-Spanjestrijders 
ter sprake gebracht. Door zich zonder verlof van de regering in vreemde 
krijgsdienst te begeven (art. 7, lid 4, wet op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, 1892) hadden deze personen het Nederlanderschap verloren. 
Drees was echter van mening dat deze personen niet anti-Nederlands ge
handeld hadden, toen zij besloten om het Franco-regime te bestrijden. Hij 
zou het toejuichen wanneer deze oud-Spanjestrijders de mogelijkheid kre
gen het Nederlanderschap terug te krijgen, waarbij hij verwees naar de 
houding die in andere landen tegenover oud-Spanjestrijders was ingeno
men. De toenmalige minister-president, Schermerhorn, was het eens met 
Drees. Het moest mogelijk zijn om deze mensen, van wie meerdere zich tij
dens de oorlog als goede vaderlanders hadden gedragen, weer in het natio
nale verband te brengen. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, 
Kolfschoten en Beel, vonden echter dat het hier een materie betrof die zorg
vuldige bestudering vereiste.50 In ieder geval voelde Kolfschoten niets voor 
de suggestie van Van der Goes van Naters, gedaan in een schriftelijke vraag 
van 13 december 1945, om de gehele groep oud-Spanjestrijders achteraf col
lectief verlof te verlenen voor het treden in vreemde krijgsdienst (zulks was 
achteraf wél verleend aan hen, die na 9 mei 1940 in dienst van een bondge
noot waren getreden). Kolfschoten meende dat de wet op het Nederlander
schap een dergelijk collectief verlof uitsloot. Van een afzonderlijke wetge
ving ten gunste van deze groep wilde hij niets weten. Op de achtergrond 
kan gespeeld hebben dat Justitie het beginsel van de individuele toetsing, de 
praktijk in het verlenen van het Nederlanderschap naar positief richtsnoer 
(zie hiervoor), zeker voor deze groep niet wilde laten schieten. Aan de an
dere kant was er het vraagstuk dat van de kant van de krijgsmacht de aan
drang was geuit om naturalisatie open te stellen voor hen, die als vreemde
lingen zonder nationaliteit zich in Nederlandse krijgsdienst bevonden of 
zich bevonden hadden (KB E 128 maakte dit mogelijk). Hieronder vielen 
ook enkele oud-Spanjestrijders, die Spanje tijdens de bezetting van Neder
land mede dank zij Nederlandse diplomatieke stappen hadden mogen ver
ruilen voor Engeland en aldaar waren opgenomen in de Nederlandse 
strijdkrachten na wijziging van het standpunt van de Nederlandse regering 
over toelating daartoe. Aan de vaderlandslievendheid van deze personen 
kon nadien moeilijk meer getwijfeld worden. Evenmin kon het gedrag van 
zeer vele oud-Spanjestrijders, die tijdens de bezetting tegen de Duitsers in 
actief verzet waren gekomen, worden genegeerd. Gevoegd bij het inzicht dat 
het voor de gemeenschap onprofijtelijk was oud-nationalen als staatlozen 
binnen de grenzen te hebben waren er argumenten genoeg om het vraag
stuk van de oud-Spanjestrijders aan te pakken. Schermerhorn en 
Kolfschoten lieten dan ook in een onderhoud met afgevaardigden van oud- 
Spanjestrijders, begeleid door hun juridisch adviseur, het latere Tweede Ka-
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merlid voor de CPN mr. B.J. Stokvis, begin januari 1946 weten dat naturali
satie van de oud-Spanjestrijders via de bestaande wetgeving kosteloos en 
met spoed zou worden nagestreefd. De Tweede Kamer werd van dit onder
houd en de daar gedane toezegging via het schriftelijk aan Van der Goes ge
geven antwoord op de hoogte gesteld.51

Met de inlossing van deze belofte is snel begonnen, al werd gewacht tot na 
de Kamerverkiezingen. Na afronding van het vooronderzoek voor deze 
groep, werd op 4 september 1946 het eerste wetsontwerp tot naturalisatie van 
20 oud-Spanjestrijders ingediend, waaronder de aanvoerder van het Neder
lands detachement in de Internationale Brigade, kapitein Piet Laros, en de 
letterkundige Jef Last. Op twee na ging het bij deze groep te naturaliseren 
oud-Spanjestrijders om personen die begin 1939 naar Nederland waren ge
repatrieerd; twee personen vielen onder de hierboven genoemde categorie 
en waren in de Nederlandse strijdkrachten beland. De naturalisatie werd 
kosteloos verleend en er werd geen formeel verzoek tot naturalisatie gevor
derd. In de Memorie van Toelichting werd gewezen op het goede gedrag van 
betrokkenen onder de oorlog, waarin zij als oud-deelnemers aan de strijd in 
Spanje bijzondere risico's hadden gelopen. De minister van Justitie kondig
de aan meerdere groepen oud-Spanjestrijders na vooronderzoek op deze 
wijze te naturaliseren. In het Voorlopig Verslag van 8 oktober 1946 op dit 
wetsontwerp betrok een aantal Kamerleden de stelling dat de oud-Spanje- 
strijders de ideologie boven het Nederlanderschap hadden geplaatst door 
zonder koninklijk verlof in vreemde krijgsdienst te gaan en dat daarom het 
goede gedrag onder de oorlog van deze groep oud-Spanjestrijders in de eer
ste plaats moest worden gezocht in motieven van ideologische aard - de af
keer van het fascisme -, waarmee de strijd voor het behoud van het vader
land toevallig samenviel. Voor een kosteloze behandeling van hun natura
lisatie voelde deze groep Kamerleden niets. Het antwoord van Van 
Maarseveen verdedigde de groep oud-Spanjestrijders. Het conflict in Spanje 
was hoogst ingewikkeld geweest en kon tot op zekere hoogte worden gezien 
als voorspel van de wereldoorlog. De minister meende dat het zich niet 
voegen naar de wetsbepaling omtrent het Nederlanderschap de oud-Spanje
strijders niet voorgoed voor het Nederlanderschap on waardig had gemaakt, 
conform de eerdere houding inzake de niet tegen Nederland gerichte dienst 
bij de zouaven en het vreemdelingenlegioen. Verder meende de minister 
dat het prijsgeven van de uitwendige band van de nationaliteit zeer wel kon 
samengaan met innerlijke trouw aan het vaderland. Zelfs al zouden som
migen gehandeld hebben uit strijdlust of avonturiersgeest dan nog zag de 
minister hierin geen beletsel tot naturalisatie. De minister zei niet te willen 
treden in de beoordeling van de motieven van de oud-Spanjestrijders voor 
hun goede houding onder de oorlog. Voor de toetsing werd genoegen geno
men met afwijzing van het Duitse regime, waarbij buiten beschouwing 
werd gelaten het actieve verzet tegen de bezetter. Dit krachtige betoog van 
Van Maarseveen bracht Roolvink (KVP) er toe zich in de Tweede Kamer
zitting van 21 november 1946 te distantiëren van de kritiek in het Voorlopig 
Verslag. Hij bepleitte kosteloze naturalisatie voor diegenen die zich als de
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oud-Spanjestrijders in Nederland thuis voelden, zich goed hadden gedragen 
onder de oorlog en de wens kenbaar hadden gemaakt weer tot de Neder
landse gemeenschap te worden toegelaten. De minister zei dit toe. Tweede 
en Eerste Kamer gingen met dit wetsvoorstel zonder hoofdelijke stemming 
akkoord.52

Veel vaart zat er echter niet in de zaak van de naturalisatie van de oud- 
Spanjestrijders. Hoewel deze personen een van de groepen vormden, die 
prioriteit hadden bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen 
van het Nederlanderschap, was het totaal aantal verzoeken tot naturalisatie 
zo groot - ruim 8000 - dat Justitie slechts mondjesmaat de met voorrang te 
behandelen groepen als de oud-Spanjestrijders tegemoet kon komen. Pas op 
7 juni 1947 volgde het tweede wetsontwerp tot naturalisatie van 17 van deze 
personen.53 Op klachten van Stokvis (CPN), die op dit aambeeld zou blijven 
hameren, verklaarde Van Maarseveen bij de behandeling van zijn begroting 
voor 1948 nog ruim een jaar nodig te hebben om de naturalisatie van deze 
categorie af te ronden.54 Daar zag het echter niet naar uit, want in de periode 
1947-1948 konden nog slechts twee wetsontwerpen tot naturalisatie van 
totaal 35 oud-Spanjestrijders door het parlement worden behandeld.55 Voor 
de opvolger van Van Maarseveen in het kabinet-Drees I (1948-1951), mr. 
Th.R.J. Wijers (KVP), lag er op dit gebied nog het nodige werk.

Door de vertraging in de afhandeling van de verzoeken tot naturalisatie 
van de oud-Spanjestrijders kwam het restant van de aanvragen uit deze 
groep in de maalstroom van de Koude Oorlog terecht, waardoor de toetsing 
voor het Nederlanderschap conform het overwicht van het zogeheten posi
tieve stelsel bij het verlenen ervan - zie het eerste vraagstuk dat in deze sub
paragraaf is behandeld - des te scherper werd voor dat deel van de oud- 
Spanjestrijders dat banden onderhield met communistische organisaties en 
bladen in Nederland, naarmate de opstelling van de CPN meer ruimte liet 
voor twijfels over de mogelijke loyaliteit van deze te naturaliseren groep 
oud-Spanjestrijders aan de Nederlandse zaak bij een verscherping van het 
conflict tussen Oost en West. Op 21 februari 1949 had de Franse communis- 
tenleider Maurice Thorez gezinspeeld op mogelijke steun van de "volks
massa's" aan het Sovjetleger, wanneer dit na het uitbreken van een gewa
pend conflict tussen de vredelievend geachte Sovjet-Unie en het "imperia
listische" Westen de vijanden tot over de eigen grenzen zou terugjagen. In 
vele andere landen in West-Europa sloten de communistische partijen zich 
bij deze verklaring aan. Ook Paul de Groot (CPN) heeft op 7 maart 1949 zich 
achter de visie van Thorez geschaard, waarbij hij echter het voorkomen van 
een oorlog als hoofddoel in het beleid van zijn partij onderscheidde.56

Het kwaad was niettemin geschied. In het volgende hoofdstuk (par. VLd) 
zal worden beschreven hoe deze verklaring van De Groot de discussie onder 
niet-communistische politici over een mogelijk verbod van ambtenaren om 
lid te zijn van de CPN en van CPN-(mantel-)organisaties heeft opgerakeld. 
In het seniorenconvent van de Tweede Kamer van 6 april 1949, waar bij af
wezigheid van een vertegenwoordiger van de CPN-Kamerfractie, op insti
gatie van Romme met premier Drees en de ministers van Justitie en van
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Binnenlandse Zaken werd gediscussieerd over mogelijke verschillende 
maatregelen tegen de communisten, werd door Kamervoorzitter 
Kortenhorst (KVP) het thema van de naturalisatie van de oud-Spanjestrij
ders aangesneden. Minister van Justitie Wijers liet daarop weten dat de bes
ten onder de oud-Spanjestrijders, namelijk de jonge idealisten die weinig of 
niets met het communisme te maken hadden, er al waren uitgezocht en dat 
echte en verstokte communisten niet in aanmerking zouden worden ge
bracht voor naturalisatie. Het was een mededeling, waarmee de aanwezige 
Kamersenioren hebben ingestemd. Zeker Romme moet tevreden zijn ge
weest met deze verscherping bij de selectie voor naturalisatie van oud- 
Spanjestrijders, aangezien hij in dezelfde vergadering had gepleit voor het 
ontnemen van het Nederlanderschap aan communisten. Het beleid van de 
minister van Justitie sloot in ieder geval een kleine groep Nederlandse 
communisten van het (herkrijgen van) Nederlanderschap uit. De uitslui
ting van echte communisten onder de oud-Spanjestrijders werd bekend ge
maakt, toen in het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op een van de 
wetsontwerpen tot naturalisatie werd gevraagd, of het niet mogelijk was de 
oud-Spanjestrijders, die nog niet genaturaliseerd waren, op korte termijn 
het Nederlanderschap te geven. De minister van Justitie antwoordde name
lijk op 31 mei 1949 hierop dat de oud-Spanjestrijders die voor het Nederlan
derschap in aanmerking kwamen in verzamelontwerpen met anderen 
zouden worden opgenomen.57 Echter: "de verzoeken om naturalisatie van 
vreemdelingen, van wie wegens hun gezindheid niet valt te verwachten dat 
zij, Nederlander geworden, onvoorwaardelijk zullen voldoen aan de 
grondwettelijke verplichting van iedere Nederlander, mee te werken tot 
handhaving van het Rijk en de verdediging van het grondgebied, worden 
niet ingewilligd".58

Niet alle Kamerleden uit de fracties in de Tweede Kamer, die bij het ge
noemde seniorenconvent vertegenwoordigd waren geweest, hebben zich zo 
gemakkelijk neergelegd bij dit door de minister van Justitie aangekondigde 
beleid inzake de naturalisatie van de oud-Spanjestrijders. Bij het debat in de 
Tweede Kamer op 6 juli 1949 over een reeks van voorstellen tot naturalisa
tie - waaronder een aantal gevallen van voormalige Duitse wapendragers, 
die zich tegen de nazi's hadden gekeerd, én enkele oud-Spanjestrijders 59 - 
heeft Scheps (PvdA) namelijk enkele vragen geplaatst bij wat hij zag als in
voering van een moeizaam criterium voor een willekeurige groep, zeker als 
in het oog werd gehouden dat anderen die onder de oorlog passief waren 
gebleven of zelfs aan Duitse zijde de wapens, zij het met tegenzin, hadden 
gedragen wél voor naturalisatie werden voorgedragen. Het was toch geen 
misdaad onder de oorlog communist te zijn of betrokken te zijn bij het ille
gale blad De Waarheid? Het CPN-Kamerlid Stokvis achtte de stelling van 
minister Wijers "onverantwoordelijk, onlogisch en onrechtvaardig", terwijl 
zijn fractiegenoot Gortzak het recht van iedere Nederlander er een politieke 
overtuiging op na te houden bepleitte. De minister bleef er echter bij dat na 
de verklaring van Paul de Groot betwijfeld kon worden of diegene, die nog 
communist was en wilde blijven, zich achter de handhaving van het Rijk

1776



Par, III. Verdere justitiële onderwerpen

zou scharen. Communisten keken, volgens de minister, "in de eerste plaats 
ergens anders heen". De toezegging om de oud-Spanjestrijders zo spoedig 
mogelijk te naturaliseren was gedaan in het licht van de toen bestaande 
omstandigheden. Die omstandigheden hadden zich naar de visie van 
Wijers duidelijk gewijzigd. Genaturaliseerd werden die personen, van wie 
verwacht kon worden, dat zij goede Nederlanders zouden zijn. Niet de 
vraag tegen wie men gevochten had was beslissend, maar tegen wie men zo 
nodig zou vechten. 60 Zoals hij in de Eerste Kamer op 10 augustus 1949 ver
klaarde was de minister van Justitie bevreesd dat zij, die geen afstand wen
sten te nemen van de opvatting van de CPN inzake de omverwerping van 
de burgerlijke maatschappij, "speciaal, wanneer er moeilijkheden met het 
Oosten zouden kunnen komen", wel eens een vijandige mogendheid zou
den kunnen gaan dienen in plaats van het vaderland. Aan de andere kant 
zei Wijers er van overtuigd te zijn dat de oud-Spanjestrijders in het alge
meen idealisten waren geweest, die onder de bezetting vaak de goede zijde 
hadden gekozen en in het verzet actief waren geweest. In zijn beleid de 
communisten onder de oud-Spanjestrijders het Nederlanderschap - een 
gunst, geen recht - niet te verlenen verkreeg Wijers in het parlement bijval; 
de CPN liet het bij kritische vragen. 61 Ongeveer 25 aanvragen van oud- 
Spanjestrijders om het Nederlanderschap te verwerven zijn op grond van 
het nieuwe criterium voorlopig terzijde gelegd.62

De indiening van het wetsontwerp tot wegneming van staatloosheid op 6 
april 1951 bij de Tweede Kamer leek voor de oud-Spanjestrijders, die nog 
niet het Nederlanderschap hadden verkregen, een goede kans op afwikke
ling van hun aanvragen tot naturalisatie te bieden. De regering was name
lijk met het voorstel gekomen om alle personen die na 1 januari 1935 in 
vreemde krijgsdienst waren getreden het Nederlanderschap terug te geven, 
dus zowel aan het kleine restant oud-Spanjestrijders die nog niet genatura
liseerd waren (behoudens de politiek onzuivere), als aan de zeer grote groep 
van voormalige wapendragers in Duitse dienst (ca. 40.000). De regering 
wilde met één pennestreek een eind maken aan de administratief ingewik
kelde situatie, waarin vooral de laatste groep met hun vrouwen en kinderen 
(ca. 30.000 personen) verkeerde. Zonder Nederlanderschap moesten deze 
staatloos geworden personen hun verblijfsvergunning regelmatig verlen
gen, konden deze personen niet emigreren - emigratie kreeg als beleidsdoel 
bij de overheid in de jaren vijftig juist een steeds zwaarder accent -, werken 
bij de zeevaart en de overheid, waren zij bij het werk afhankelijk van een 
werkvergunning, konden zij buiten de landsgrenzen alleen reizen op een 
vreemdelingenpas en hadden zij geen actief en passief kiesrecht. Omdat een 
zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer bezwaar had tegen de zeer een
voudige methode, waarmede de gehele groep het Nederlanderschap weer 
werd verleend, en niet alleen de communisten bezwaar hadden tegen het op 
een hoop gooien van de oud-Spanjestrijders en de voormalige wapen
knechten van Hitler-Duitsland, heeft de minister van Justitie Donker 
(PvdA) in het kabinet-Drees III (1952-1956) reden gezien het wetsontwerp 
zodanig te wijzigen dat alleen zij, die in vijandelijke krijgsdienst waren ge
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treden, voor verkrijging van het Nederlanderschap door deze noodwet in 
aanmerking kwamen na individuele toetsing (onder meer via strafregis
ters). De oud-Spanjestrijders werden derhalve van de werking van deze wet 
uitgesloten en moesten trachten via de normale naturalisatieprocedure het 
Nederlanderschap te herwinnen. Linkse extremisten onder deze oud-Span
jestrijders, zo garandeerde Donker tegenover de Tweede Kamer, zouden niet 
worden genaturaliseerd.63 Met de totstandkoming van deze wet werd wel 
een restprobleem van de Bijzondere Rechtspleging, namelijk dat van de re
classering van de jeugdige wapendragers in Duitse dienst, uit de weg ge
ruimd en voorkomen dat een grote groep tweederangsburgers van Neder
landse komaf binnen de Nederlandse gemeenschap bleef bestaan.

Doordat de aanvragen van oud-Spanjestrijders tot naturalisatie buiten de 
wet tot wegneming van staatloosheid waren gehouden, werd de naturali
satie van deze groep een slepende zaak. De aanvragen uit deze groep, die op 
grond van mogelijke politieke onbetrouwbaarheid terzijde waren gelegd, 
moesten op afhandeling wachten totdat de politieke dooi tussen Oost en 
West, tussen communisten en niet-communisten, was ingezet. Nadat in het 
parlement van verschillende kanten - zowel CPN als PSP, PvdA en CHU 
(mevr. Wttewaall van Stoetwegen) - daarop was aangedrongen, trok de mi
nister van Justitie eind 1964 het politiek criterium in, waarbij de overweging 
een rol speelde om oud-gevangenen van de Duitsers onder de Spanjegan- 
gers een kans te geven in aanmerking te komen voor een schadeloosstelling 
op basis van het tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland gesloten 
verdrag (1960, ratificatie in 1963). Aan het eind van de jaren zestig was het 
restant onder de aanvragen, dat onder het politieke criterium viel, afgehan
deld. Anders dan de regering begin 1946 had beloofd, heeft de naturalisatie 
van de oud-Spanjestrijders veel tijd gevergd, ongeveer zo lang als de Koude 
Oorlog duurde.64

f. De persvrijheid ter discussie
In de periode-Beel is over de persvrijheid het nodige te doen geweest. Het 

begon met de discussie over het verschoningsrecht (beroepsgeheim) van de 
journalist en eindigde met de vraag van een liberaal Eerste Kamerlid of de 
minister van Justitie geen maatregelen tegen De Waarheid wilde nemen.

De discussie over de persvrijheid werd uitgelokt door de publicatie van 
een deel van de geheime notulen van de onderhandelingen te Linggadjati 
in Elseviers Weekblad van 11 januari 1947, als onderdeel van het verzet van 
dit weekblad tegen wat het zag als aantasting van de eenheid van het Ko
ninkrijk. Halverwege 1947 besloot de rechter-commissaris te Amsterdam, 
mr.J. Wiarda, in een strafzaak tegen een onbekende dader, de hoofdredac
teur van E.W., H.A. Lunshof, als getuige te dagvaarden en hem te vragen de 
naam te noemen van de persoon die hem de notulen had verstrekt 
Lunshof weigerde dit met een beroep op het verschoningsrecht van de jour
nalist. De rechter meende dat dit beroepsgeheim niet bestond en dreigde met 
strafvervolging of gijzeling. Voor de Amsterdamse rechtbank kwam op 1 
oktober 1947 de zaak tegen Lunshof voor. Als getuige k décharge trad op de
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hoofdredacteur van de N R C , mr. M. Rooy, die weliswaar in een commen
taar in zijn eigen blad de publicatie in E W  van de betreffende notulen had 
afgekeurd, maar meende dat Lunshof terecht zijn bron niet wilde noemen. 
Rooy vond dat, zou Lunshof zijn bron wel hebben genoemd, dit hem on
mogelijk zou hebben gemaakt bij vakgenoten. Van de kant van het open
baar ministerie werd het beroepsgeheim als niet-erkend beschouwd, maar 
werd wel het principiële in de opvatting van Lunshof meegewogen. De eis 
was 100 gulden boete, wat bij de uitspraak van 14 oktober 1947 tot een tientje 
werd teruggebracht. De rechtbank meende dat beroep op overmacht niet op
ging, omdat boven de wet van de persmoraal de wet telijke verplichting be
stond voor de raadsheer-commissaris verklaringen af te leggen. Dit stand
punt werd niet in strijd geacht met de door de Grondwet gegarandeerde 
drukpersvrijheid. Het hierop door Lunshof aangetekende beroep werd ten
slotte door de Hoge Raad op 14 december 1948 verworpen. De Hoge Raad 
was van oordeel dat een journalist geen beroep kon doen op een bij de wet 
erkend beroepsgeheim. Overmacht was evenmin aanwezig, daar de journa
list zich door de betreffende publicatie in de situatie had geplaatst, die hem 
het probleem had opgeleverd.65

In het najaar van 1947 vroegen enkele Tweede Kamerleden bij de behan
deling van de begroting van Justitie voor 1948 of de minister niet tot een 
wettelijke regeling van het beroep van de journalist wilde komen, waarbij 
het verschoningsrecht voor de journalist tevens zou worden vastgelegd. 
Van Maarseveen verwees in zijn antwoord naar de commissie-Pompe, die 
door minister Gielen, mede namens de minister van Justitie, op 2 april 1947 
was geïnstalleerd als adviescommissie ter voorbereiding van een perswet. 
Deze commissie moest nagaan in hoeverre de bestaande strafrechtelijke be
scherming tegen misdragingen van de drukpers uitgebreid en aangevuld 
diende te worden met een tuchtrechtelijke bescherming, zoals deze onder 
meer bestaat bij de Orde van Advocaten. Tevens zou deze commissie de 
kwestie van het journalistieke verschoningsrecht bestuderen en voorstellen 
tot regeling hiervan doen. In zijn installatierede heeft Gielen getracht te la
veren tussen de verschillende oplossingen: wettelijke beperkingen of de ei
gen verantwoordelijkheid van de bedrijfsgenoten. De persvrijheid verdroeg 
zich naar Gielens opvatting ogenschijnlijk niet goed met wettelijke beper
kingen, maar aan de andere kant scheen gebondenheid een goede waarborg 
voor de persvrijheid.66

Uit deze voorzichtige redevoering van Gielen en de verwijzing daarnaar 
door Van Maarseveen bleek dat de regering, ook al was die door de acties 
van EW nog zo getroffen, er weinig voor voelde de persvrijheid aan banden 
te leggen. De oorlogstijd lag nog te vers in het geheugen om anders dan op 
basis van overtreding van bestaande rechtsregels tot bestrijding van bepaal
de onwelgevallige persorganen over te gaan. Stokvis (CPN) zag op 3 decem
ber 1947 in de Tweede Kamer de persvrijheid toch bedreigd, omdat de offi
cier van Justitie in het gewraakte Elseviers-proces vervolging van gezagson
dermijnende persdelicten had aangekondigd en De Waarheid inmiddels 
wegens niet tolerabel geachte spotprenten, waarin kritiek op de regering was
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verpakt, was vervolgd. Van Maarseveen was echter van mening dat het 
toenmalige art. 137 a van het Wetboek van Strafrecht - hij die zich in het 
openbaar mondeling of bij geschrift of bij afbeelding in beledigende vorm 
uitlaat over het openbaar gezag, lichaam of instelling kan worden gestraft - 
bij een geordende maatschappij hoorde en dat hij ter verheffing van het peil 
van de Nederlandse pers met nog meer kracht persdelicten, die onder dit ar
tikel zouden vallen, zou doen vervolgen.67

Dat de politieke tegenstanders van de CPN de visie van de CPN op de po
litieke gang van zaken in Nederland al snel als beledigend en ondermijnend 
zagen bevestigde de liberale senator Molenaar in diens tirade van 9 maart 
1948 bij de behandeling van de Justitiebegroting-1948. Hij vroeg toen om 
krachtig ingrijpen van de overheid, gezien de systematische verdraaiing van 
de werkelijkheid, die door de communisten volgens hem in woord en ge
schrift zou worden gehanteerd. Men moest daarom naar Molenaars oordeel 
niet wachten totdat het werk van de commissie-Pompe was gereed geko
men. Het publiek belang werd naar de opvatting van Molenaar geschaad, 
indien de vrijheid van spreken en de persvrijheid door de communisten 
werd misbruikt om hun motieven te verhullen en het onderscheidend be
wustzijn van de massa af te leiden en te onderdrukken.68

Van Maarseveen voelde er echter weinig voor om de weg op te gaan die 
Molenaar suggereerde: via de wetgeving trachten het extremisme een halt 
toe te roepen. Hij dacht meer succes te hebben door de strijd tegen het com
munisme over te laten aan de gezonde krachten in de maatschappij. Zulks 
was voor de oorlog de lijn geweest tegenover het nationaal-socialisme en 
dat moest ook de lijn zijn tegenover het communisme, dat immers volgens 
hem zoveel gelijkenis vertoonde met het nationaal-socialisme. Zeker de 
idealisten onder de communisten, die er volgens Van Maarseveen ook wa
ren, zouden tot de conclusie komen dat de praktijk van het communisme 
leidde tot mensonwaardige toestanden. "Ik ben er vast van overtuigd dat het 
communisme op het ogenblik in Nederland een teruglopende beweging is." 
Een communistisch gevaar zag hij dan ook niet direct aanwezig, mits het 
volk en de regering waakzaam bleven. Gelukkig was het allemaal na de 
machtsgreep door de communisten in Tsjechoslowakije in februari 1948 
duidelijk geworden. "Onder leiding van politieke, geestelijke en culturele 
leiders heeft ons volk in al zijn lagen en in het bijzonder ook de studerende 
en andere jeugd getuigd van de onverzet telijke wil om hier de ware demo
cratie te handhaven." Ook de regering was waakzaam. De minister hoopte 
dat onder deze waakzaamheid van regering en volk gezamenlijk men de 
hoop kon koesteren "dat onder Gods zegen aan ons volk een herhaling van 
de tragedie, die van '40-'45 zich hier te lande afspeelde, zal worden bespaard 
en dat ons volk niet zal behoeven te delen in het lot van die ongelukkige 
volken, voor wie de zon der bevrijding slechts kort heeft geschenen om 
daarna opnieuw te worden gevolgd door een nacht van duisternis, leed en 
tranen". Aan de andere kant meende Van Maarseveen dat het voortdurend 
misbruiken van de democratie en meningsvrijheid door personen, die 
hierin zelf niet geloofden, "geen bron van voortdurende ergernis moet blij-
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ven voor hen, die aan de democratie geloven". De minister was wel van de 
gevaren van het communisme inzake de meningsvrijheid overtuigd, maar 
wenste geen stappen te ondernemen tegen de communisten.69 Van Santen 
(CPN) kon zich daarop in de senaat nog opwinden over de identificatie door 
Molenaar en de minister van Justitie van het communisme met het natio
naal-socialisme en in de roep om de democratie te beschermen de poging 
om de gevestigde belangen te handhaven willen zien: werkelijke persbrei- 
deling met de bedoeling het communisme te treffen was niet aan de orde.70 
Tegen excessen was volgens Van Maarseveen de bestaande wetgeving vol
doende, precies zoals hij in het kabinet betoogd had bij de vraag of het recht 
van vereniging en vergadering nadere beperkingen behoefde (zie B in n en 
landse Zaken, par. Vl.a).

Overigens: de commissie-Pompe kwam alleen over de tuchtrechtspraak 
tot een eenstemmig oordeel. Op 25 maart 1949 werd bij de Tweede Kamer 
een wetsontwerp nopens regelen voor verantwoordelijkheid van journalis
ten ingediend, dat geen gunstig onthaal vond bij de journalistenorganisaties 
en dan ook niet in behandeling is genomen en op 2 februari 1960 werd inge
trokken. Het verschoningsrecht van de journalist heeft evenmin tot dusver 
een wettelijke regeling gevonden.71
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waarbij hij zich baseerde op het proefschrift van R. Rijksen, Politieorganisatie en 
voorbereidend onderzoek, (diss. Utrecht), Amsterdam 1946. Van Maarseveen kwam met een 
historisch betoog, waarbij hij uitging van de rijkspolitie (1811) in de Franse tijd voor geheel 
het land. Na de Franse tijd werd gemeentepolitie ingesteld, waarnaast rijkspolitie in de 
vorm van marechaussee (vooral in Brabant). In 1851 kwam een regeling voor de 
gem eentepolitie tot stand (G em eentew et van Thorbecke), terw ijl tegelijk  een 
Rijkspolitiebesluit het corps Rijkspolitie in het leven riep. In 1856 kwam het corps 
Rijksveldwachters tot stand, onder de minister van Justitie. Onder de oorlog had men in de
8 grootste steden Staatspolitie, in 130 andere gemeenten gemeentepolitie en in de overige 
gemeenten rijkspolitie onder de naam marechaussee. Na de oorlog sloot men in wezen aan 
op de oude traditie: gemeente- en rijkspolitie. Zie TK 3 dec. 1947, p. 600 I.

40 Zie de reactie van Van Maarseveen op de verwijten van het EK-lid Hommes op 10 maart 
1948, EK p. 278 I (Hommes, idem, pp. 169 11-270).

41 Deze gegevens zijn ontleend aan de dissertatie van J.J.H. Suyver, De zeggenschap over het 
politieorgaan naar Nederlands recht, Arnhem 1978, hfdst. II, inleiding en regeringsvooront- 
werp-1948, pp. 48-50, zomede hfdst. III.

42 Cijfers door Van Maarseveen verstrekt, TK 20 nov. 1946, p. 348 I.

43 Stokvis, TK 20 nov. 1946, p. 346.

44 Zandt, a.v., p. 346 II; Verkerk, idem, p. 342 I; Krol, cit., idem, p. 347 I.

45 Van Maarseveen, a.v., p. 348 I; Mem. v. Antw., Rijksbegr. 1947, hfdst. IV, Politie, p. 8, HTK 
1946*1947 Bijl. A. Voor een samenvatting van de politiezuivering: De Jong, Het Koninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede VJereldoorlog, dl. 12, Epiloog, eerste helft, wet. ed., pp. 386- 
393. Volgens De Jong, a.w., p. 392 is in Amsterdam in 1947-1948 een commissie-Van 
Lookeren Compagne werkzaam geweest om de zuivering van de politie aldaar te toetsen. 
Deze commissie zou niet tot nieuwe maatregelen hebben geadviseerd.

46 Zie de Mem. v. Antw., begrotingen voor Justitie 1947 en 1948, afd. Gevangeniswezen, HTK 
1946-1947 en 1947-1948 Bijlagen A (Rijksbegr. hfdst. IV). Eind 1948 waren er al veel minder 
gedetineerden: 5853 mannen; 334 vrouwen.

Daarnaast dient te worden onderscheiden de zorg van de overheid voor ter beschikking van 
de regering gestelde minderjarigen (in 1947: 921, waarvan 534 in gestichten en 147 in 
gezinnen geplaatst) en 15.666 minderjarigen als bedoeld bij art. 15 van de wet van 12 febr. 
1901 (Stbl.64), zogeheten voogdijkinderen, waarvan 7402 in gestichten, 641 in speciale 
inrichtingen, 6560 in gezinnen en 1063 bij wijze van proef in het ouderlijk huis verpleegd. 
Het aantal civielrechtelijk en strafrechtelijk onder toezicht gestelde m inderjarigen 
(gezinsvoogdij) bedroeg 10.750, waarvan ca. 1500 in gestichten en 250 in pleeggezinnen. De 
rest verbleef in het ouderlijk huis. Van Maarseveen had op 23 oktober 1947 een commissie 
geïnstalleerd om wettelijke voorzieningen voor het toezicht op particuliere kindertehuizen 
en pleeggezinnen voor te bereiden (de commissie-Overwater). De commissie rapporteerde 
in het voorjaar 1948. Het wetsontwerp hierop gebaseerd werd in 1950 bij de Tweede Kamer 
ingediend en zou als Pleegkinderen-wet worden afgekondigd (Stbl.595, 21 dec. 1951). Van
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Maarseveen had subsidie geweigerd aan de in 1945 opgerichte organisatie Stichting voor 
Maatschappelijk Werk op Humanistische Grondslag, die als voogdijvereniging wilde gaan 
optreden en in aanmerking wilde komen voor subsidie. De aanvrage bleek meer gericht op 
propaganda voor kinderbescherming. De minister achtte subsidie derhalve niet mogelijk, 
gelet op de steun van rijkswege voor de Nederlandse Bond tot Kinderbescherming, die 
dergelijke propaganda verzorgde. Zie Mem. v. Antw., 27 nov. 1947, Rijksbegr. 1948, hfdst. IV, 
afd. VIII, Rijkstucht- en opvoedingswezen, HTK 1947-1948 Bijlagen A.
Voor het onderwerp Gevangeniswezen is verder gebruik gemaakt van de navolgende litera
tuur: Rapport van de commissie voor de verdere uitbouw van het gevangenisw ezen  
(commissie-Fick), 's-Gravenhage 1947; Het Nederlandse gevangeniswezen in de jaren 1945 
tot en met 1953, ’s-Gravenhage 1954 (uitgave dir. gen. van het Gevangeniswezen); Criminele 
statistiek, gevangenisstatistiek, statistiek van de toepassing der kinderwetten, 1946 en 1947,
1948 en 1949, uitgaven van het CBS, resp. 's-Gravenhage 1950 en Utrecht 1951; A.H. Hallema, 
Geschiedenis van het gevangeniswezen, hoofdzakelijk in Nederland, 's-Gravenhage 1958; 
M.A. Petersen, Gedetineerden onder dak. Geschiedenis van het gevangeniswezen in N eder
land van 1795 af, bezien van zijn behuizing, diss. Leiden 1978, hfdst. XV, spec. par. 4.4, De  
Noodwet van 1918, en hfdst. XVII, De ontwikkeling van het Gevangeniswezen in Nederland 
na 1945, par. 1 en 2 (pp. 903-907).
De wet van 22 nov. 1918 betrof vaststelling in de bestaande buitengewone omstandigheden 
van bepalingen ter verkrijging van meer plaatsruimte voor de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraf, militaire gevangenisstraf daaronder begrepen, van hechtenis, van militaire 
detentie en van voorlopige hechtenis (Stbl.607).
Het bedoelde wetsontwerp Vaststelling van een nieuwe beginselenwet gevangeniswezen en 
daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek 
van Strafvordering, ingediend 6 april 1949, nr. 1189, behandeling TK 26 en 27 juni 1951; am. 
Van der Feltz verworpen met 51 tegen 26 voorstemmen betr. de toewijzing aan de rechter te 
bepalen waar de straf werd ondergaan: door de verwerping van dit am. Van der Feltz kreeg 
de administratie (conform de gewoonte bij de Bijzondere Rechtspleging) de macht te 
selecteren en te differentiëren. Het gehele wetsontwerp werd met 67 tegen 11 ARP-stemmen 
tegen aangenomen. In de EK stemde op 18 dec. 1951 de ARP eveneens tegen. Vastgesteld: 21 
dec. 1951, Stbl. 596. De inwerkingtreding op 1 juni 1953 gelijk met een nieuwe gevangenis- 
maatregel, KB 23 mei 1953, Stbl. 237.
Overigens werden verschillende verbeteringen, geopperd door de commissie-Fick, al in 1948 
ingevoerd, zoals Van Maarseveen op een persconferentie op 5 juni 1948 bekend maakte. (Zie 
ook vragen Donker d.d. 10 juni 1948; antw. Van Maarseveen, 9 juli 1948, HTK 1947-1948 
Aanhangsel, p. 225, nr. 224) O.m. werd een nieuwe onderafd. C bij de afd. Gevangeniswezen 
van Justitie in het leven geroepen om de sociale verzorging in de strafgestichten te 
bevorderen, waaraan ook een inspectie was verbonden. Niet-cellulaire opsluiting, door het 
plaatsgebrek ten gevolge van de politieke criminaliteit, is toegepast voor gewone gevange
nen op basis van de wet van 22 nov. 1918 (Stbl. 607), in afwijking van de z.g. Gestichten wet 
en de Beginselenwet en van de Gevangenismaatregel. De minister wilde echter de perma
nente uitbouw van het gevangeniswezen in de geest van het rapport-Fick baseren op een 
nieuwe wettelijke regeling en niet op een noodmaatregel uit 1918.

47 Zie notulen Raad voor Binnenlands Bestuur (RvBB), 14 jan. 1946, pt. 7.

48 Ontwerp van wet, houdende naturalisatie van Anna Maria Johanna Bossers en 19 
anderen, HTK 1946 I, II en 1946-1947 nr. 235; Voorlopig Verslag van 25 juli 1946; 
Mem.v.Antw., 16 aug. 1946; TK 24 sept. 1946, pp. 17-18; EK, 23 okt. 1946, pp. 56-57; Stbl. nr. 
G.292,26okt. 1946.

49 Ontwerp van wet betr. nadere voorziening aangaande in de wet op het Nederlandschap 
en het ingezetenschap gestelde termijnen, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1169, z.g.
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Par. III. Verdere justitiële onderwerpen

Termijnenwct Nederlandschap. In de Mem. v. Toelichting werd specifiek verwezen naar de 
belofte van minister Van Maarseveen jegens de Tweede Kamer om hierin te voorzien. Op
22 april 1947 was aan de TK (p. 1478) medegedeeld dat dit wetsontwerp in voorbereiding was. 
Doordat een principiële zaak als het behoud van het Nederlanderschap precies moest 
worden uitgezocht alvorens het wetsontwerp kon worden ingediend, kon het wetsontwerp 
niet zo snel worden ingediend als wenselijk was geweest, aldus de Toelichting. Van 
individuele naturalisatie werd in dit geval afgezien.

50 Notulen RvBB, 28 nov. 1945, pt. 1.

51 Vragen Van der Goes, 13 dec. 1945, antw. Kolfschoten, 16 jan. 1946, HTK 1945-1946 
Aanhangsel, p. 23, vraagnr. 25. Inzake de oud-Spanjestrijders in Nederlandse krijgsdienst: 
A.E. Kersten, Vrijlating van "Nederlandse" krijgsgevangenen na de Spaanse burgeroorlog, 
in: Jaarboek van het departement van Buitenlandse Zaken 1975/1976, 's-Gravenhage 1976, 
pp. 244-256; het standpunt van het kabinet-Schermerhorn-Drees hierover in: notulen RvBB,
14 jan. 1946, pt. 7. Over het onderhoud tussen de oud-Spanjestrijders en leden van het 
kabinet uitvoerig in: Hans Dankaart e.a., De oorlog begon in Spanje. Nederlanders in de 
Spaanse burgeroorlog 1936-1939, Amsterdam 1986, hfdst. 6, p. 154.

52 Wetsontwerp tot naturalisatie van Cornelis Gerardus van den Berg en 19 anderen, HTK 
1946-1947 Bijlagen, nr. 269, Voorlopig Verslag, 8 okt. 1946; Mem. v. Antw., 6 nov. 1946, TK 21 
nov. 1946, pp. 396-397 I, z.h.st. aanvaard; EK 9 jan. 1947, p. 138 I, zonder debat en z.h.st. 
aanvaard; Stbl. H .ll , 10 jan. 1947.

53 Wetsontwerp tot naturalisatie van Napoleon van den Brink en 17 anderen, HTK 1946- 
1947 Bijlagen, nr. 479, TK 8 juli 1947, p. 1960 I z. beraadsl., z.h.st.; EK 23 juli 1947, p. 888, 
zonder beraadsl., z.h.st.; Stbl. H. 274, d.d. 25 juli 1947.

54 Stokvis, TK 3 dec. 1947, p. 575 I; min. - conform Mem. v. Antw., Rijksbegr. 1948, hfdst. IV, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A - idem, p. 590 I.

55 Wetsontwerp tot naturalisatie van Wilhelm Bouman en 17 anderen, ingediend 8 okt.
1947, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 621, TK 20 nov. 1947, p. 405 I, zonder beraadsl. en z.h.st., EK
3 dec. 1947, p. 40 I, z. beraadsl., z.h.st., Stbl. H. 411, 4 dec. 1947 (slechts twee personen in dit 
naturalisatiewetsontwerp waren oud-Spanjestrijders); wetsontwerp enz., Hendrik Jan 
Bakker en 18 anderen, ingediend 13 jan. 1948, HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 693, TK 17 febr.
1948, pp. 1470 I I - 1471 I z. beraadsl, z.h.st.; EK 2 mrt. 1948, pp. 223 II- 224 I, idem, Stbl. I. 78, 3 
mrt. 1948.

56 Zie KHA p. 8011, mrt. 1949.

57 Notulen Seniorenconvent Tweede Kamer van 6 april 1949, in: archief Tweede Kamer, 
Aan deze vergadering namen deel: Kamervoorzitter Kortenhorst, Romme, Van der Goes, 
Schouten, Tilanus, Oud, premier Drees, minister Wijers (Justitie), minister Van Maarseveen 
(Binnenlandse Zaken). De notulen werden opgesteld door Kamergriffier Schepel. Over de 
achtergrond van deze vergadering, zonder CPN-fractievertegenwoordiging, zie aantekening 
84 van hfdst. IX, par. VI. De bekendmaking van het nieuwe beleid inzake naturalisatie van 
oud-Spanjestrijders geschiedde bij de behandeling van het wetsontwerp tot naturalisatie van 
Curt Gadiel en 19 anderen, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1145, ingediend 22 febr. 1949. Voorlo
pig Verslag 16 mei 1949, antw. nota, 31 mei 1949.

58 Nota n.a.v. het Verslag, 31 mei 1949, behorend bij w.o.w.nr. 1145, a.w. (aantek. nr. 57).

59 Zie wetsontwerpen nr. 1144 d.d. 22 febr. 1949, betr. naturalisatie van Alois Heinrich Hans 
Janssen, nr. 1149, d.d. 25 febr. 1949, betr. naturalisatie van Wilhelm E.G. Müller en Gerard 
E.W. Müller, alsook de twee oud-Spanjestrijders die in een verzamelontwerp werden 
meegenomen, w.o.w. tot naturalisatie van Karapet Babayan en 19 anderen (art. 2) nr. 1153, 
d.d. 28 febr. 1949.
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60 Zie het debat over een reeks naturalisatiewetsontwerpen op 6 juli 1949, TK pp. 1641 II- 
1653; Wijers, spec. p. 1649 I en 1652 I.
61 B.g.v. behandeling van wetsontwerp nr. 1144 (zie aantek. nr. 59) in EK 10 aug. 1949, p. 791. 
Van de 192 verzoeken van oud-Spanjestrijders tot (her)verkrijging van het Nederlander
schap waren er op dat moment 100 gehonoreerd.

62 Ontleend aan Dankaart e.a., De oorlog begon in Spanje, p. 160.

63 Wetsontwerp houdende voorziening ter wegneming van staatloosheid, HTK-HEK 1950- 
1953, nr. 2127, vastgesteld op 30 juli 1953, Stbl. nr. 363.

64 Voor de afloop van het probleem van de naturalisatie van de oud-Spanjestrijders is 
gebruik gemaakt van Dankaart e.a., De oorlog begon in Spanje, pp. 160-163. In 1986 is in 
Amsterdam-Noord een monument voor de oud-Spanjestrijders uit Nederland onthuld.

65 Op 28 maart 1947 verscheen in EW een tweede deel van deze bloemlezing uit de notulen 
van de onderhandelingen te Linggadjati. Zie ook KHA mrt. 1947, p. 7089 D; okt. 1947, p. 7344 
B; ‘Nederlandse Jurisprudentie 1949,nr. 95, HR-strafkamer, 14 dec. 1948, pp. 177-185; KHA, dec. 
1948, p. 7864 C.

66 V.V. en Mem. v. Antw., Rijksbegr. 1948, hfdst. IV Justitie, HTK 1947-1948 Bijl. A, pp. 3 II 
en 20 I; installatierede Gielen in Commentaar, RVD-uitgave, jrg. 2, nr. 43, 8 april 1947, p. 2. 
Voor een uitgebreid kader van dit onderwerp: N. Cramer, Parlement en pers in verhouding 
tot de overheid, Leiden 1958, spec. hfdst. 5, par. 7, w.o. Verschoningsrecht, pp. 206-208.

67 Stokvis TK 3 dec. 1947, pp. 575 II- 576 I; Min., idem, p. 590 I.

68 Molenaar, EK 9 maart 1948, pp. 257-258 I.

69 Van Maarseveen, EK 10 mrt. 1948, p. 281.

70 Van Santen, a.v., pp. 283-284 I.

71 Bedoeld wetsontwerp: HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1179. Hierover J.M. de Meij, D e  
vrijheid en de verantwoordelijkheid van de pers. Een onderzoek naar de betekenis van de 
raad voor de journalistiek in het kader van de informatievrijheid, Utrecht 1975, hfdst. III. 
Over het verschoningsrecht van de journalist is door het Kamerlid Van Rijckevorsel (KVP) 
een motie ingediend, 21 nov. 1952 (HTK 1952-1953 Bijl., nr. 2852), waarin op het toekennen 
van het verschoningsrecht aan journalisten werd aangedrongen. In antwoord hierop 
verscheen een nota van minister Donker op 28 jan. 1953 (idem, nr. 2910), waarin er op werd 
gewezen dat het tot dan toe niet mogelijk was geweest een regeling te ontwerpen, waartegen 
geen ernstige bezwaren waren. Zie Cramer, Parlement en pers, p. 208. Over dit onderwerp 
ook: T. Koopmans, Het verschoningsrecht van de journalist, Praeadvies Nedl. Veren, voor 
Rechtsvergelijking, nr. 26, Deventer 1978, pp. 1-34.
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B i n n e n l a n d s e  Z a k e n

Inleiding: Binnenlandse Zaken is geen sinecure, ook niet voor Kamer
leden

Het departement van Binnenlandse Zaken heeft in de periode 1946-1947 
Beel als bewindman gehad, die daarnaast de algemene leiding van het kabi
net had. In het eerste hoofdstuk is al gerefereerd aan het plan van Beel, zoals 
hij dat vanaf het begin van zijn opdracht als kabinetsformateur heeft ge
koesterd, om het minister-presidentschap te combineren met de leiding van 
Binnenlandse Zaken. Voor deze voorkeur, waarbij aangeknoopt werd bij 
een oude traditie - bestaande tot 1937 en van 1940-1942 en in 1945 (2e kabi- 
net-Gerbrandy) hersteld -, spraken verschillende argumenten. De politieke 
leiding van de KVP en Beel zelf hadden een afkeer van de stijl van het pre
mierschap naar Engels model, zoals dat gestalte had gekregen onder 
Schermerhorn en bijgedragen had tot de invoering van de term "minister
president" in de parlementaire geschiedenis van Nederland. Romme had in 
zijn Proeve van een m inim um  R egeringsprogram -1946  van 28 mei 1946, ten 
behoeve van de formateur opgesteld, dan ook als laatste punt opgenomen: 
Afschaffing van de functie van Minister-President, zulks ter bevordering 
van de zuiverheid der ministeriële verantwoordelijkheid. Het was een punt 
dat voor Beel vanzelf sprak. Beel kon zich vinden in de bepaling van het 
nieuwe reglement van orde voor de ministerraad van 10 november 1945 
omtrent de coördinerende functie van de door de Kroon benoemde minis- 
ter-president, met wie over zaken van algemeen regeringsbeleid overleg 
moest worden gepleegd en die veelal ook zou optreden als voorzitter van de 
vaste colleges van de ministerraad. Hij vond echter niet dat de minister
president daarvoor een eigen staf en zeker geen staf van veelal uit één poli
tieke richting gekozen en bestuurlijk onervaren personen nodig had om zo 
in de gelegenheid te worden gesteld zich te bemoeien met de aangelegenhe
den van andere departementen. Al te zeer was de minister-president een 
partijdige figuur geworden die trachtte het Engelse voorbeeld in Nederland 
over te planten. Hetgeen echter in Engeland gewoonte was en in een één- 
partij-kabinet geen probleem was (Labour vanaf 1945), was volgens Beel in 
Nederland onmogelijk. De grootste zorg van de minister-president in Ne
derland diende volgens Beel te zijn de coalitie, die nu eenmaal door de Ne
derlandse politieke verhoudingen bij de kabinetsvorming was opgelegd, bij
een te houden. Een geprononceerde positie van de premier binnen het kabi
net en naar buiten toe kon de regeringssamenwerking slechts schaden. Wil
de men de eenheid in het regeringsbeleid bevorderen, volgens Beel de taak 
bij uitstek van de minister-president, dan moest bovendien het getal van 
departementen en derhalve van bewindslieden zo klein mogelijk zijn. 
Coördinatie kon zo het gemakkelijkst worden bereikt. In dit kader vond 
Beel het in de lijn liggen om het instituut van minister-president samen te 
voegen met het beheer van een van de oude departementen.
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IX. Binnenlandse Zaken

Het departement van Binnenlandse Zaken leende zich volgens Beel het 
best voor deze samenvoeging, niet slechts omdat het in historische zin 
nauw met het voorzitterschap van de Raad van Ministers was verbonden, 
maar ook omdat dit departement geleidelijk van de zorg voor veel tech
nische zaken was ontlast (ontstaan andere departementen). Een zware taak 
was het beheer van dit departement niet meer, maar nog wel een zeer inter
essante. Beel had namelijk het bestuur van Binnenlandse Zaken "ook op het 
oog als middel om als premier van het kabinet, dat een bepaald program (dat 
van 17 juni 1946) wilde uitvoeren, goed te kunnen functioneren. Door het 
regelmatig contact met de Commissarissen der Koningin en met veel bur
gemeesters meende Beel zich goed te kunnen informeren over de situatie in 
het gehele land. Bij het opzetten van een publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie kon de premier tevens minister van Binnenlandse Zaken de ervaring 
met het functioneren van traditioneel autonome bestuurslichamen - pro
vincies, gemeenten - inbrengen. Overigens was het juist het herstel van de 
autonomie van deze lichamen die Beel graag zelf tot stand wilde brengen. 
Verder hechtte Beel er aan om de eerste paragraaf van de Proeve van een 
regeringsprogram , die namelijk ging over de versterking van de geestelijke 
en zedelijke grondslagen van het volksleven van het land en waaronder de 
versteviging van het gezag en het herstel van de diep geschokte publieke 
moraliteit werden gerekend, vanuit Binnenlandse Zaken te doen verwe
zenlijken en wel door de handhaving van de openbare orde. In dit verband 
droomde Beel van een totale reorganisatie van de politie, waarbij de politie
zorg onder één ministerie zou komen (zie in dit hoofdstuk, par. V.c). Al tij
dens de kabinetsformatie heeft Koningin Wilhelmina, toen Beel de reorga
nisatieplannen voor de politie aanroerde, gewezen op de taaie tradities in 
Nederland, die voor de hand liggende reorganisaties verhinderden. Ten
slotte was er de wens van Beel als premier betrokken te zijn bij het hart van 
het beleid van zijn kabinet, namelijk de Indonesische kwestie. Aangezien 
een grondwetsherziening voor de reconstructie van de structuur van het 
Koninkrijk onontkoombaar was en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
de grondwetszaken pleegt te behartigen, was de voorkeur van Beel voor de 
voortzetting van zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken te begrijpen. 
Toen Beel het beheer van het eigenlijke departement te veel werd, heeft hij 
dan ook aan de betrokkenheid bij de grondwetsherziening willen vasthou
den.

Aldus heeft Beel bewerkt dat het ministerie van Algemene Oorlogvoe
ring van het Koninkrijk (AOK), van waaruit Schermerhorn met zijn poli
tiek secretariaat, de Regeringsvoorlichtingsdienst en de Dienst Oog-en-Oor 
een jaarlang het premierschap-nieuwe-stijl had beoefend, werd opgeheven. 
Het politiek secretariaat verdween grotendeels; Beel heeft slechts één poli
tieke secretaris in dienst gehad en wel de reeds genoemde journalist H.G. 
Hermans. In hoofdstuk VII, Landbouw, V isserij en Voedselvoorziening , is 
in de Inleiding van par. I.c, een korte schets gegeven van het politieke secre
tariaat in Nederland kort na de oorlog. De dienst Oog-en-Oor werd in haar 
geheel opgeheven. De Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD), onder mr. J.M.
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Landré, werd in taak en omvang gekortwiekt tot een regeringspersdienst. 
Coördinatie tussen de RVD en de afzonderlijke voorlichtingsafdelingen van 
departementen en rijksdiensten kon echter niet worden ontbeerd, zodat op 
17 oktober 1947 de installatie plaats vond van de Voorlichtingsraad onder 
voorzitterschap van de genoemde secretaris van Beel. Samen met de Cen
trale Veiligheidsdienst (zie daarover meer in dit hoofdstuk, par. VLd, aante
kening 13) en de bij geheim KB van 16 februari 1946 (nr. 1) in het leven ge
roepen Buitenlandse Inlichtingendienst bleef deze RVD onder het kabinet 
van de minister-president ressorteren, dat na de reorganisatie was onderge
bracht als afdeling VI van hoofdstuk II van de Rijksbegroting, de Hoge Col
leges van Staat. Beel had een opmerkelijke afslanking van het ambtelijk ap
paraat bereikt en een ontwikkeling naar een eigen politieke staf voor de mi- 
nister-president, verdeeld naar de sectoren van openbaar bestuur, gestopt. In 
de toelichting op de begroting van het kabinet van de minister-president 
stond dan ook dat in 1947 "er minder behoefte zal bestaan aan bijzondere 
functies", waardoor 168.000 gulden kon worden bespaard. De secretaris-ge- 
neraal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dr. M.J. Prinsen, de 
rechterhand van Beel als minister van Binnenlandse Zaken, werd tot secre
taris van de ministerraad benoemd. Aldus kon Beel menen zijn twee func
ties vanuit het torentje aan de Hofvijver te kunnen combineren.

Een jaar lang zou Beel zijn tijd verdelen, zoals veel van zijn voorgangers, 
tussen het voorzitterschap van de Raad van Ministers en het beheer van 
zijn departement van algemeen bestuur. Alleen de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer betreurde het in het najaar van 1946 dat de lijn van 
Schermerhorn niet was doorgetrokken door de instelling van een afzonder
lijk ministerie van Algemene Zaken, dat ter onderstreping van het coördi
nerend karakter van deze instellingen ook het Centraal Plan-Bureau in 
oprichting en de Rijksdienst voor het Nationale Plan zou dienen te omvat
ten. Beel heeft in reactie hierop de hierboven genoemde beschouwingen 
over de taak van de minsiter-president en zijn voorkeur om Binnenlandse 
Zaken te blijven beheren in de Memorie van Antwoord vastgelegd. Van een 
opgetuigd ministerie van Algemene Zaken moest Beel niets hebben.1 Een 
jaar later behoefde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer niet opnieuw dit 
onderwerp aan te snijden: het gewenste ministerie, zij het in zeer beperkte 
opzet zonder usurpatie van bureaus of diensten van andere departementen, 
was alsnog tot stand gekomen.

Beel wilde aan het beheer van Binnenlandse Zaken vasthouden - het is 
hiervoor al opgemerkt - om als een spin in het nationale politieke web te 
kunnen zitten. Al spoedig bleek echter dat het beheer van dit departement 
Beel nauwelijks meer tijd liet om zich met de coördinatie van het rege
ringsbeleid, dat met name door de Indonesische kwestie werd gevorderd, 
goed te kunnen bezig houden. Beel had dit ten dele aan zichzelf te wijten, 
omdat hij bij de opstelling van zijn Proeve van een regeringsprogram als 
demissionair minister van Binnenlandse Zaken nogal wat ambitieuze pun
ten voor het beleid van Binnenlandse Zaken had geformuleerd, waarvan de 
afwikkeling hem de nodige zorg zou kosten. Veel zaken zou hij dan ook
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moeten overlaten aan zijn opvolger Witteman. Allereerst had Beel aan 
Binnenlandse Zaken een grote plaats toegekend bij de versteviging van het 
gezag en het herstel van de diep geschokte moraliteit. Concreet vloeiden 
hieruit de houding van Beel in de zaak-Opsterland en zijn aandacht voor 
het politievraagstuk voort (zie in dit hoofdstuk onder II a en V.c). Hoewel 
Beel zich vanaf het begin van zijn premierschap scherp heeft afgezet tegen 
het communisme, was hij niet zodanig overtuigd van het gevaar van deze 
beweging in Nederland dat hij meende gebruik te moeten maken van aller
lei vrijwillige aanbiedingen om het land tegen een rode gezagsonder
mijning te beschermen (zie par. VLa en b). Het in omvang toegenomen po
litieapparaat kon het wel af. Ambitieus was het voornemen, dat in het rege- 
ringsprogram was opgenomen, om de zelfwerkzaamheid van de territoriale 
corporaties te bevorderen, waarvoor de opheffing van de financiële noodlij- 
dendheid van veel gemeenten en de vergroting van de financiële bewe
gingsvrijheid van provincies en gemeenten de noodzakelijke voorwaarden 
waren. Een herziening van de financiële verhouding tussen Rijk en pro
vincies en gemeenten lag voor de hand. Concrete invulling van deze wen
sen was niet eenvoudig, zeker niet vanwege de eveneens in het regerings- 
program van Beel vastgelegde sanering van het overheidsbudget (zie par. 
II.d. en e). Uitvoering van de afspraak in het regeringsprogram om aandacht 
te besteden aan het vraagstuk van de indeling en herindeling van de ge
meenten vond plaats middels de vergemakkelijking van de procedure tot 
wijziging van de gemeentegrenzen (zie par. Il.b). Beel had het kabinet ook 
vastgelegd op een studie van de herziening van de regeling van de bezoldi
ging van het overheidspersoneel. Hierin zou, naar iedereen wist, ook de 
achterstand in salariëring van het overheidspersoneel ten opzichte van an
dere sectoren aan het maatschappelijk leven moeten worden verwerkt. Beel 
wilde ook bekijken in hoeverre bij de overheid tewerkstelling op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht kon plaats vinden (zie par. Ill.a. en c). 
Uitvoering moest worden gegeven aan de afspraak uit het regeringsprogram 
de bestaande (overheids-)pensioenvoorzieningen te verbeteren (zie par. IV a 
en c). Verder was Binnenlandse Zaken mede belast met de uitvoering van 
de afspraak om een pensioenregeling ten behoeve van de verzetsslachtoffers 
en hun nagelaten betrekkingen tot stand te brengen (zie par. IV. b). Daar
naast wilde Beel de bureaucratie te lijf gaan en versobering van de staats
dienst bereiken. De afspraak dat de zuivering van het overheidspersoneel 
vóór 1 januari 1947 zou moeten worden beëindigd zou Beel van al deze be
leidsvoornemens nog de minste problemen opleveren: zijn voortvarend
heid in deze materie in de periode 1945-1946 had er voor gezorgd dat deze 
kwestie inderdaad kon worden afgesloten op de voorgenomen datum. Voor 
een algehele herziening van de Grondwet, die Beel wilde bereiken, was geen 
tijd. Beel zou pas na zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken tijd vin
den om zich intensief bezig te houden met het voorbereiden van het voor
stel tot herziening van de Grondwet met het oog op de reconstructie van het 
Koninkrijk. Die partiële herziening had voorrang (zie hoofdstuk XV, Inlei
ding  en par. a).
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Gelet op dit program was het begrijpelijk dat Beel zich verplicht zag na 
een jaar een andere portefeuilleverdeling en uitbreiding van het kabinet 
voor te stellen, toen de ontwikkelingen rondom de overzeese gebieden het 
kabinet en speciaal de minister van Overzeese Gebiedsdelen, Jonkman, bo
ven het hoofd dreigden te groeien. Al in een vroeg stadium, namelijk op 15 
maart 1947 kort voor de officiële ondertekening op 25 maart 1947 van de 
overeenkomst van Linggadjati (15 november 1946) waarin de hoofdlijnen 
voor de toekomstige structuur van de rijksdelen en van de banden van de 
gebieden overzee met Nederland waren aangegeven, kwam Jonkman in de 
ministerraad met de suggestie een aparte minister, eventueel zonder porte
feuille, aan te trekken, die zich zou wijden aan de uitwerking van deze 
hoofdlijnen en de daarmee samenhangende problemen zoals de grondwets
herziening. Oorspronklijk had Jonkman zichzelf voor deze functie op het 
oog. Verder wenste Jonkman een aparte minister voor de financieel-econo- 
mische vraagstukken die het departement van Overzeese Gebiedsdelen had 
te behandelen. De eerste reactie van Beel was om zelf Binnenlandse Zaken 
te laten schieten en zich in het bijzonder te gaan wijden aan de staatkundige 
hervormingen binnen het Rijk en aan de voorbereiding van de grondwets
herziening, zoals hij op 21 april 1947 in de ministerraad voors telde. Beel 
wilde Jonkman namelijk behouden voor het contact tussen Den Haag en de 
gebieden overzee en elke suggestie van een beleidsombuiging, die uit de 
wisseling van de wacht op Overzeese Gebiedsdelen kon worden gelezen, 
voorkomen. Drees noch Beel voelden verder veel voor een splitsing van 
het departement van O.G., zoals Jonkman die op het oog had. Zij zagen niet 
goed hoe verantwoordelijkheid voor zaken die nauw met elkaar waren 
verbonden, namelijk de politieke en de financieel-economische kanten van 
het beleid inzake de overzeese gebieden, kon worden gedeeld. Omdat Beel 
echter ook overtuigd was geraakt van de noodzaak de taak van Jonkman te 
verlichten, stelde hij op 28 april 1947 de Raad alsnog voor een nieuwe mi
nister voor O.G. te zoeken en Jonkman tot minister voor staatkundige her
vormingen te benoemen. Dit was, naar ook de leden van het kabinet wisten, 
onderdeel van een plan zowel de topman in Batavia (Van Mook) als de mi
nister van O.G. te vervangen en daarmee de onvrede van de KVP over de 
wijze waarop het Akkoord van Linggadjati uiteindelijk was ondertekend - 
zie hoofdstuk XIV.B - weg te nemen.

In dit plan zou Beel minister van Binnenlandse Zaken blijven. In begin
sel stemde het kabinet met deze opzet in. Doordat de spanningen in Neder- 
lands-Indië evenwel kort na dit besluit snel opliepen, de leiding in Batavia 
een hardere koers ging varen en de mogelijkheid van politieel optreden al
daar op korte termijn onder ogen moest worden gezien, werd wisseling van 
de wacht, zowel in Batavia als in Den Haag, voorlopig minder wenselijk ge
acht. Op voorstel van Beel besloot het kabinet dan ook de reconstructie van 
het kabinet op te schorten en de samenstelling van het kabinet, in het bij
zonder met het oog op de ministeriële verantwoordelijkheid, voorlopig niet 
te wijzigen.
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Toen evenwel Jonkman eind augustus 1947 overwerkt was geraakt en 
voor enige tijd met ziekteverlof moest gaan, hakte Beel alsnog de knoop 
door. Doordat de beperkte politiële actie (20/21 juli 1947 - 4 augustus 1947) 
niet de oplossing van het conflict met de Republiek Indonesia had gebracht, 
die de regering en de autoriteiten in Batavia zich daarvan hadden ge
droomd, en internationale bemoeienis met het Indonesische vraagstuk via 
de V.N. moest worden aanvaard, begreep Beel dat het bijeen houden van 
het kabinet, het coördineren van het beleid en het doen van constructieve 
voorstellen om uit de Indische valkuil te geraken al zijn aandacht zou opei
sen. Het was onmogelijk om naast de functie van minister-president tijd te 
vinden voor het leiding geven van Binnenlandse Zaken en oplossingen te 
vinden voor urgente zaken als de ambtenarensalarissen, de herziening van 
de pensioenwetgeving, de bestrijding van de bureaucratisering in de verzor
ging van de oorlogsslachtoffers en bovenal voor de financiële moeilijkhe
den van de gemeenten. Hoewel Beel de vraag open liet hoe na het uitoefe
nen van het ad-interim beheer van Overzeese Gebiedsdelen door hemzelf 
dit departement zou worden bestuurd en welke taak Jonkman daarbij zou 
vervullen, wist Beel één ding, zoals hij in de kabinetsvergadering van 1 
september 1947 meedeelde, zeker: hij zou de portefeuille van Binnenlandse 
Zaken neerleggen en wel vóór de indiening van de Rijksbegroting voor 1948 
bij het parlement. Binnen de KVP werd mr. dr. P.J. Witteman bereid gevon
den op te treden als minister van Binnenlandse Zaken. Op 17 september
1947 werd Witteman als minister beëdigd. Om het verhaal over de recon
structie van het kabinet-Beel hier af te ronden zij vermeld dat bij KB van 11 
oktober 1947 (Stbl.H.346) het departement van Algemene zaken (weer) werd 
ingesteld, waarmee Beel zijn positie als minister-president met een politiek 
en ambtelijk secretariaat onderstreepte. Het departement werd belast met 
"de zorg voor zaken betreffende het algemeen Regeringsbeleid van het Ko
ninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door één 
der andere departementen van algemeen bestuur". Beel kon, zoals ook in 
hoofdstuk XV.a nog aan de orde zal komen, zijn voorkeur om zich bezig te 
gaan houden met de staatkundige verhouding tussen Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen gaan volgen. Ook de minister van Overzeese Ge
biedsdelen, die voortaan de staatkundige vraagstukken bij de reconstructie 
van het Rijk met de minister-president gezamenlijk moest behandelen, 
werd in zijn taak verlicht. Voor de financieel-economische vraagstukken op 
zijn terrein kreeg Jonkman met ingang van 10 november 1947 een minister 
Zonder Portefeuille in de persoon van L. GÖtzen (partijloos) toegewezen.2

De periode-Beel op Binnenlandse Zaken over 1946-1947 betekende een 
gedeeltelijke realisering van het al genoemde program. De ambtenaren- 
zuivering kon worden afgesloten; het gezag werd gehandhaafd zoals in het 
geval van de gemeente Opsterland. Er was een betere verzorging van gepen
sioneerden en ambtenaren tot stand gebracht. De wetgeving ter verzorging 
van de slachtoffers of hun nabestaanden uit het burgerlijke en militaire 
verzet tegen de Duitsers alsook van de zeelieden-oorlogsslachtoffers en hun 
nabestaanden was in het Staatsblad gebracht. Het wetsontwerp voor de her-
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ziening van de gemeentefinanciën was goeddeels voorbereid. Doortastend 
had Beel zich getoond in zijn benoemingenbeleid, zoals in het geval van de 
Unie-prominent De Quay (zie par. I.b). Hij had zich niet bereid getoond 
sommige besluiten, die onder de bezettingstijd waren genomen, terug te 
draaien, zoals die inzake de opheffing van een groot aantal gemeenten. Wél 
heeft hij gevolg gegeven aan het verzoek vanuit het parlement de zorg voor 
de oorlogsslachtoffers naar de gemeenten over te hevelen (zie par. V.a). Op 
andere gebieden was het moeilijk gebleken Beel en zijn departement van 
een neiging tot centralisme af te houden (zie par. II.c en V.b).

De periode-Witteman is slechts kort geweest, namelijk tot en met het af
treden van het kabinet-Beel, maar de stuwkracht van Witteman heeft wel 
gezorgd voor een opmerkelijke voortgang in de wetgeving. Witteman heeft 
het beleid van zijn departement bij de begrotingsdebatten 1947-1948 met 
verve en soepelheid verdedigd, al was de lijn al uitgezet door zijn voorgan
ger. Evenals zijn collega Van Maarseveen was Witteman afkomstig uit de 
advocatuur en dat hebben de leden van de beide Kamers der Staten-Gene
raal in de periode 1947-1948 goed kunnen merken. Witteman was op 16 fe
bruari 1892 in Nieuwendam geboren en had in Amsterdam aan de Ge
meentelijke Universiteit rechten gestudeerd. In 1921 was Witteman in Am
sterdam gepromoveerd op het proefschrift Het recht van cassatie. Hij ves
tigde zich vervolgens als advocaat en procureur in Amsterdam. Binnen de 
R.K. Staatspartij vervulde hij al spoedig vele functies. Hij werd lid van de 
provinciale staten van Noord-Holland en van het bestuur van de R.K. 
Staatspartij. De KRO en het dagblad D e Tijd wisten hem als adviseur en als 
commissaris te strikken. In 1942 werd hij als gijzelaar weggevoerd naar 
St.Michielsgestel, waar hij een jaar heeft vastgezeten. Na de bevrijding van 
het land had hij zitting in de Grote Adviescommissie van de Illegaliteit. 
Witteman speelde een belangrijke rol bij de terugkeer van een zelfstandige 
katholieke partij, die vernieuwd was in program en politieke visie. In de 
periode 1945-1946 was Witteman waarnemend voorzitter van de KVP. Hij 
smaakte het genoegen te zien hoe de KVP als grootste partij uit de verkie
zingen van 1946 kwam en achtte de oriëntatie van de KVP op een samen
werking met de ideologisch verbrede PvdA juist. In de periode 1945-1946 
was Witteman ook lid van de Eerste Kamer (van de Voorlopige Staten-Ge
neraal), waarin hij op 25 augustus 1948 terugkeerde. Na de verkiezingen van 
mei 1946 kon binnen de KVP het besluit worden genomen om W.J. 
Andriessen tot voorzitter te benoemen, waardoor Witteman kon terugtre
den als eerste man van de KVP. Hij wijdde zich weer geheel aan zijn advo
catenkantoor, totdat Beel een beroep op hem deed om tot de voorziene ver
vroegde verkiezingen van 1948 het departement van Binnenlandse Zaken 
te leiden. Voor Witteman was het een financiële opoffering om de laag ge
honoreerde post van minister te bekleden. Beel heeft lang op Witteman 
moeten inpraten om hem over te halen toe te treden tot het kabinet. Er was 
Beel echter veel aan gelegen om de ervaren bestuurder Witteman op Bin
nenlandse Zaken te krijgen en daarmee tevens het politieke evenwicht in 
het kabinet hersteld te weten (zie slot hoofdstuk I, par.III). Het gecompliceer-
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de werk dat de minister bij Binnenlandse Zaken wachtte - zoals de herzie
ning van de pensioenwetgeving en de sanering van de gemeentefinanciën - 
vroeg immers om een jurist met bestuurservaring. Witteman heeft zijn 
taak zeer goed vervuld. Van een voortzetting van zijn politieke loopbaan 
moest hij echter niets weten, al heeft hij zijn kwaliteiten in talloze functies 
dienstbaar gemaakt aan de gemeenschap, zoals bij de katholieke kinderbe
scherming, de Raad voor de Kunst, de PTT- en Zuiderzeeraden, stichtingen 
als die voor Openbaar Kunstbezit en in talloze geschillencommissies. 
Witteman overleed op 29 september 1972.3

De minister van Binnenlandse Zaken had met een flink aantal parle
mentsleden te maken. In de Tweede Kamer namelijk traden verschillende 
ploegen fractiespecialisten voor het voetlicht al naar gelang het onderwerp. 
Naast een sterke ploeg - veelal twee per fractie - Kamerleden voor de bespre
king van het Binnenlands Bestuur, kunnen aparte specialisten uit de fracties 
worden onderscheiden voor Ambtenarenzaken en Pensioenkwesties. Deze 
inzet vanuit de Kamer wijst op de belangrijke positie die het departement 
van Binnenlandse Zaken in het overheidsbestel innam en die bij de afwik
keling van de oorlog nog was vergroot (verzorging oorlogsslachtoffers, on
der meer door pensioenen) en zou groeien door de bijzondere maatregelen 
ten behoeve van de binnenlandse orde en veiligheid in het begin van 1948.

De specialisten Binnenlands Bestuur binnen de Tweede Kamer kunnen 
als volgt worden onderscheiden. Voor de KVP trad J.H. Maenen (geb. 1888) 
als eerste woordvoerder op. Maenen was geschoold binnen de katholieke 
arbeidersbeweging en na de oorlog lid geworden van de gemeenteraad van 
Heerlen en van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg. De 
tweede man binnen deze fractie voor Binnenlandse Zaken was Steinmetz 
(1891), die van oorsprong boekhouder was en functies bekleedde in de KAB 
en lid was van de gemeenteraad van Amsterdam. Zodra er echter financiële 
aspecten in deze sector aan de orde waren zette de KVP-fractie J.J.W. 
IJsselmuiden in. Dit in 1887 geboren Kamerlid (sedert 1933) was accountant 
en wethouder van Arnhem geweest en was lid van G.S. van Gelderland. 
Een enkele maal trad de jurist Sweens (Kamerlid sedert eind december 1947) 
voor de KVP-fractie op. Bij de PvdA-fractie waren J. Tuin en Scheps de 
voornaamste woordvoerders, al heeft ook mr. J.A.W. Burger, oud-minister 
van Binnenlandse Zaken (1943-1945), zich op het terrein van Binnenlandse 
Zaken laten gelden. Tuin (geb. 1900) was van oorsprong onderwijzer en was 
naast Kamerlid nog burgemeester van Hoogezand en lid van G.S. in de pro
vincie Groningen. Scheps, die al bij Justitie als een van de PvdA-coryfeeën is 
genoemd, had ook Binnenlandse Zaken in zijn portefeuille. De ARP en de 
CHU hadden eveneens de beschikking over verschillende woordvoerders, 
waarvan sommige met functies in het openbaar bestuur. Mr. J. Algera (geb. 
1902), ARP-Kamerlid sedert 1937, was ambtenaar op de provinciale griffie in 
Leeuwarden geweest en was lid van G.S. in Friesland. Zijn fractiecollega in 
deze sector was J. Fokkema (geb. 1893), die ambtenaar was geweest bij de 
Raad van Arbeid en Nederlands-Hervormd predikant tot zijn aantreden als 
Kamerlid in 1946. Een enkele maal trad in dit verband ook wel het AR-
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Kamerlid Verkerk op, die over de nodige bestuurservaring beschikte (zie 
Justitie). Mr. J.J. Schmal (geb. 1894) was de voornaamste CH-woordvoerder 
voor Binnenlandse Zaken. Hij was ambtenaar geweest op het voormalige 
ministerie van Handel en lid van G.S. in Zeeland. Tweede man bij de CHU 
was Tj. Krol (geb. 1888), oud-gemeenteambtenaar en oud-burgemeester (Uit- 
huizermeden), die ook de functie van lid van het college van G.S. in Gro
ningen vervulde. De CPN-fractie was door fractievoorzitter Wagenaar, die 
lid was van de gemeenteraad van Amsterdam, en door J. Hoogcarspel (geb. 
1888), leraar economie en staatsinrichting aan enkele middelbare scholen, 
vertegenwoordigd in deze groep specialisten. De liberale fractie liet zich 
meestal door drs. H.A. Korthals vertegenwoordigen, al heeft ook fractie
voorzitter Bierema zich een enkele maal over een onderwerp van Binnen
landse Zaken uitgelaten. Korthals was econoom van professie, oud-ambte- 
naar van het ministerie van Handel en redacteur van de N R C . Opmerkelijk 
in deze opsomming is het grote aantal G.S.-leden dat de meeste fracties in de 
Tweede Kamer konden inzetten bij debatten over aspecten van het Binnen
lands Bestuur. De bemanning was in dit opzicht zwaarder dan in de senaat.

In de Eerste Kamer moeten in dit verband worden genoemd: voor de 
PvdA H.J. de Dreu (geb. 1893), oud-schoolhoofd, oud-lid van de Gemeente
raad van Amsterdam en burgemeester van Havelte; de gepromoveerde ju
rist J.W. Schneider (geb. 1892), advocaat, tevens lid van G.S. van Overijssel, 
voerde voor de KVP-fractie bij kwesties van Binnenlands Bestuur soms het 
woord; de ARP-fractie in de senaat was sterk vertegenwoordigd met de oud- 
leraar geschiedenis en hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, H. Algra 
(geb. 1896) en met de oud-onderwijzer en journalist J. Hommes (geb. 1897); 
de CHU bracht J. Reijers (geb. 1887), burgemeester van Kamerik en Zegveld 
en voorzitter van een waterschap, in het veld; met R. Zegering Hadders (geb. 
1912) beschikten de liberalen over iemand met ervaring in het openbaar be
stuur (oud-lid van Provinciale Staten van Drente, wethouder in Emmen), 
terwijl daarnaast nog de hoogleraar in de sociale wetgeving (Leiden) mr. 
A.N. Molenaar ingezet kon worden; de CPN had als woordvoerder het lid 
van de Amsterdamse raad J. Brandenburg of het lid van de Provinciale Sta
ten van Noord-Holland en hoofdredacteur van D e W aarheid  A.J. 
Koejemans in zaken van Binnenlands Bestuur.

Bij de behandeling van ambtenarenzaken hebben sommige fracties in de 
Tweede Kamer soms aparte woordvoerders ingezet. Met name het KVP- 
Kamerlid H.M.J. Dassen (geb. 1909) viel in dit verband op. Dassen was werk
zaam geweest in de gemeenteadministratie en vervolgens bij het gewestelijk 
arbeidsbureau in Heerlen. Voor de PvdA-fractie trad in dit verband een aan
tal malen H. van Sleen (geb. 1890) op, van origine onderwijzer en burge
meester van Brielle, waarnaast echter ook de juriste mevr. Tendeloo (zie 
Justitie) moet worden genoemd als voorvechtster van de rechten van de 
vrouw als ambtenares. Een "zwaargewicht" in deze materie was de gemeen
tesecretaris van Rijswijk (ZH) mr. H.K.J. Beernink (geb. 1910) van de CHU- 
Kamerfractie, die vele jaren later ooit nog eens minister van Binnenlandse 
Zaken zou worden (kabinet-De Jong, 1967-1971). De ARP-Kamerfractie was
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een enkele maal vertegenwoordigd door de voorzitter van het CNV en lid 
van de Provinciale Staten van Utrecht A. Stapelkamp (geb. 1886).

Bij de pensioenkwesties was bijna een apart team te onderscheiden in de 
Tweede Kamer, al kan men hierbij niet direct spreken van specialisten. De 
KVP zette aldus Th.D.J.M. Koersen (geb. 1901) in, die drukker en uitgever 
was; voor de PvdA deed de al genoemde Van Sleen deze zaken af; voor de 
ARP mr. A.B. Roosjen (geb. 1894), kweekschoolleraar en lid van de gemeen
teraad van Amsterdam, en de oud-journalist en decennia lang Kamerlid 
(sedert 1918) C. Smeenk; voor de CHU H. Kikkert (geb. 1912), hoofdbestuur
der van de Nederlandse Christelijke Landarbeiders-Bond; voor de liberalen 
mevr. A. Fortanier-de Wit (geb. 1907), oud-onderwijzeres en lid van de ge
meenteraad van Rotterdam en voor de CPN A.C. Koenen (geb. 1905), oud- 
hoefsmid en vakbondsbestuurder. Ds.Zandt en ir.C.N. van Dis (SGP) wissel
den elkaar bij de onderwerpen van Binnenlandse Zaken af.4

In de navolgende paragrafen zijn die onderwerpen uit de begrotingsde- 
batten en die wetgeving van Binnenlandse Zaken behandeld die naar in- 
houd en de daaraan bestede aandacht verdienen bijzonder genoemd te wor
den. Op een belangrijk punt is van deze indeling afgeweken. De Woon- 
ruimtewet-1947 is bij Wederopbouw-en-Volkshuisvesting ondergebracht, 
omdat deze wet de volkshuisvesting zocht te verruimen door de gemeente
lijke overheden de bevoegdheid tot vordering van woonruimte te verlenen. 
Naar de inhoud was het een van de weinige stappen van het kabinet-Beel 
om de woningnood na de oorlog te bestrijden; naar de juridische vormge
ving was het een zaak van de minister van Binnenlandse Zaken. Bij de be
handeling van het daartoe strekkende wetsontwerp in de Kamers speelden 
beide aspecten een rol. Voor de indeling van deze wet in dit boek is aan de 
strekking van deze wet de voorrang gegeven.

In dit hoofdstuk is ook een paragraaf opgenomen die een beschrijving be
vat van de maatregelen tegen het communisme, omdat het departement 
van Binnenlandse Zaken de meest zichtbare bemoeienis heeft gehad met de 
strijd tegen het communisme in Nederland ter bescherming van de bin
nenlandse orde en veiligheid. Het was minister Witteman die via de radio 
de uitbreiding van politie en leger met reservisten aankondigde, die in de 
Kamers het wetsontwerp tot verandering van de Provinciale en de Ge
meentewet met het oog op het tussentijds ontslag van Gedeputeerden en 
Wethouders moest verdedigen en die de interpellatie van de kant van de 
CPN met betrekking tot de kennelijke boycot van CPN-manifestaties door 
locale overheden moest beantwoorden. Het initiatief van een ruime meer
derheid in de Tweede Kamer om de burgerlijke staat van beleg bij gelegen
heid van de herziening van de Grondwet in 1948 in te voeren is uiteraard 
ondergebracht in het hoofdstuk, waar de grondwetsherzieningen uit de pe- 
riode-Beel worden behandeld. Het beeld van de anti-communistische 
stemming in het parlement in het voorjaar van 1948 is niet compleet zon
der de discussies in het parlement in ogenschouw te nemen, die zijn ge
voerd over dit initiatiefwetsontwerp (hoofdstuk XV, par.c.3) en over het 
korte tijd eerder aan de orde gestelde bondgenootschap van Engeland,
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Frankrijk en de drie Beneluxlanden ter afwering van agressie van buitenaf 
en onderlinge consultatie bij bedreigingen van binnenuit (maart 1948, zie 
Buitenlandse Zaken, par.II.e-f).

Inleiding: Binnenlandse Zaken is geen sinecure...

AANTEKENINGEN:

1 Voor de standpunten van de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer over de 
reorganisatie van het landsbestuur en de reactie daarop van Beel: V.V., 24 okt. 1946, HTK 
1946-1947 Bijlagen A, Rijksbegroting 1947, hfdst. I, par. 10; Mem. v. Antw., 7 nov. 1946, idem, 
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Schouten, Officiële bescheiden, dl. XI, pp. 3-4; MR 3 nov. 1947, Nederlands-Indië-a, in: idem, 
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Voor de beschouwingen over de taak van de minister-president uit de periode-Beel: M.J. 
Prinsen, De Minister-President, in: Bestuurswetenschappen, jrg. 1947, pp. 400-419; J.M. Kan, 
M inister-President - M inister van Binnenlandse Zaken, in: B estuursw etenschappen, jrg.
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3 Gegevens ontleend aan: De Tijd, 29 sept. 1972.

4 Gegevens over de Kamerleden ontleend aan de 31e en 32e jrg. van Parlement en Kiezer. De 
begrotingscommissie uit de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken bestond uit Zandt, 
Steinmetz, Tuin, Scheps en Beernink voor de zitting 1946-1947 en uit Van Sleen, Mes, Ten 
Hagen, Smits van Oijen en Verkerk voor de zitting 1947-1948. In dit geval lijkt er voor de 
zitting 1947-1948 geen verband te bestaan tussen het lidmaatschap van deze commissie en 
het woordvoerderschap namens de fractie bij de behandeling van de begroting-1948 van 
Binnenlandse Zaken. Ir. C.H. van Dis (geb. 1893) was scheikundig ingenieur en werkzaam bij 
een pharmaceutische fabriek en handelsonderneming in Amsterdam. Hij was Kamerlid 
sedert 1929, onderbroken voor de periode 1937-1946. Hij was lid geweest van de 
gemeenteraad van Rotterdam in de periode 1931-1940.
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a. P rincipiële geschilpunten : zondagsrust, zed enverw ildering, processie
verbod, crem atie

De behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken bood in de pe
riode 1946-1948 enkele confessionele partijen gelegenheid als vanouds van 
de eigen beginselen te getuigen naar aanleiding van thema's als de handha
ving van de zondagsrust, het processieverbod, het toelaten van crematie en 
de mogelijke zedenverwildering in het land. Omdat deze zaken vielen on
der de hoede van de afdeling Binnenlands Bestuur van Binnenlandse Za
ken én omdat de premier en tevens minister van Binnenlandse Zaken, 
Beel, in zijn regeringsverklaring van 5 juli 1946 zijn zorg had uitgesproken 
over de geschokte moraliteit en had gewezen op de noodzaak tot verstevi
ging van het christelijk fundament in de Nederlandse samenleving, was het 
aan de orde stellen van deze thema's een uitstekende proef om de regering 
op het werkelijkheidsgehalte van haar beleidsvoornemens te toetsen. De 
behandeling van deze onderwerpen onderstreepte de continuïteit in de po
litiek, die door de oorlog slechts onderbroken leek.

De handhaving van de zondagsrust was voor het confessionele deel van 
het parlement in de periode-Beel een zaak van zorg, waarvan regelmatig 
werd getuigd. Wat was het geval? Zoals in hoofdstuk I over de kabinets
formatie bij de uiteenzetting van de Proeve van een regeringsprogram var
17 juni 1946 is beschreven, werd de geldende Zondagswet van 1815 vrijwei 
nergens in het land meer nageleefd en was een poging van de katholieke 
premier en minister van Binnenlandse Zaken Ruys de Beerenbrouck van 4 
mei 1920 om deze verouderde wet aan de veranderde omstandigheden aan 
te passen mislukt. Het was onmogelijk de katholieke en calvinistische visie 
op dit vraagstuk te verzoenen. De belangen van de confessionele coalitie 
wogen zwaarder. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog bleek dat alleen 
Van Dis (SGP) met zijn tirade in de Tweede Kamer op 21 november 1946 
over de aantasting van de zondagsheiliging op het bekende calvinistische 
spoor zat, namelijk de ontheiliging door sport en spel, door het in dienst 
stellen van allerlei vervoermiddelen en door het geopend zijn van café’s, 
bioscopen, schouwburgen en danszalen. Zijn tirade daagde andere protes- 
tants-christelijke groeperingen uit tot een standpuntbepaling. Het bleek dat 
de Tweede Kamerleden Fokkema (ARP) en Schmal (CHU) vonden dat Van 
Dis te ver ging. Schmal was van oordeel dat de wetgever het volk niet voor 
christelijker mocht houden dan het was. De CHU drong aan op een nieuwe 
Zondagswet; de ARP wenste de handhaving van de Zondagrust, opdat ieder 
die dat wilde de zondag kon heiligen. Noch de CHU noch de ARP voelden 
voor de oud-testamentische inhoud die Van Dis aan de zondag wilde geven. 
Opmerkelijk was wel dat Scheps (PvdA) er voor pleitte om, wanneer de 
vrije zaterdag was ingevoerd en de sport, spel "en wat meer beroering 
brengt" naar die dag kon worden verschoven, de zondag te bewaren voor 
"de meditatieve momenten van het leven en de godsdienstige bezinning" 
mits dan humanisten tot en met vrijdenkers alle gelegenheid werd gegeven,

I. Principiële en politieke geschilpunten

1801



IX. Binnenlandse Zaken

door samenkomsten of rolprenten, de zondagmorgen op hun wijze, die hun 
goed zou dunken, te mogen besteden. Beel toonde zich als minister van 
Binnenlandse Zaken tegenover de Kamer op dit punt terughoudend. Zolang 
het vraagstuk van de vrije zaterdag niet was opgelost, kon volgens Beel ook 
het moeilijke vraagstuk van de toepassing van de Zondagswet niet worden 
opgelost. Hij wilde daarom de kwestie van de Zondagswet laten rusten tot
dat de vrije zaterdag was ingevoerd. De zaak kon nog wel even wachten. 
Daarmee maakte Beel het in hoofdstuk I genoemde compromis tussen de 
fracties van de KVP en de PvdA in de Tweede Kamer over dit punt van de 
Proeve van een regeringsprogram openbaar.

Het vraagstuk van de zondagsrust kwam bij de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken voor 1948 opnieuw in de Kamers aan de 
orde. De begroting werd immers verdedigd door een andere minister van 
Binnenlandse Zaken, zodat het aantrekkelijk was op dit punt weer eens 
flink uit te halen. Klachten over de praktijk van de geldende Zondagswet 
waren legio. Van Dis waarschuwde op 20 november 1947 in de Tweede Ka
mer weer voor de gevolgen die het land zouden wachten, wanneer voortge
gaan werd met de ontheiliging van de zondag; Fokkema (ARP) zag een dui
delijke taak voor de overheid de grootst mogelijke zondagsrust te bevorde
ren; Krol (CHU) leek het beter de Zondagswet, die een aanfluiting van het 
centrale gezag was geworden, af te schaffen en de zondagsrust door de lagere 
overheden te laten verzorgen; Maenen (KVP) wenste eveneens dat de zon
dag als dag des Heren werd bevorderd en dat allerlei activiteiten, zoals wed
strijden en vermakelijkheden, die reeds in de zondagochtend begonnen en 
tot in de middag voortduurden, aan banden werden gelegd. Beels opvolger, 
minister Witteman, vond het een moeilijke en delicate zaak. In een levens
beschouwelijk gemengd land als Nederland was de zondag voor sommigen 
een dag om God te dienen en voor anderen een dag om te rusten en te spor
ten. Men moest derhalve van de wetgever op dit gebied niet te veel ver
wachten. Het beperken van de sport tot de zondagmiddag was wellicht een 
oplossing, maar niet eenvoudig door te voeren vanwege de vervoerspro
blemen op dat moment. De vrije zaterdag kon hiervoor een oplossing bie
den, maar zover was men nog niet. Witteman, die de intrekking van de 
oude wet naar het model-Krol afwees, vroeg om verdraagzaamheid over en 
weer. "De regering staat op het ogenblik voor zulke ontzaglijke problemen, 
dat het niet aangaat te eisen van haar, dat zij speciale aandacht besteedt aan 
allerlei tegenstellingen; zij zou die als het ware oproepen, hetgeen schadelijk 
zou zijn voor andere zaken." Toen Witteman op 25 februari 1948 door het 
Eerste Kamerlid Hommes (ARP) gevraagd werd een wat forser principiëler 
klank te laten horen en minder te hameren op de verdraagzaamheid, kon 
de minister aankondigen dat van zijn departement een vóórontwerp-Zon- 
dagswet was uitgegaan en gezonden naar zijn ambtgenoot van Justitie voor 
advies. "Ik spreek de hoop uit, dat dat ontwerp, als het wordt ingediend, ge
nade zal vinden in de ogen der Kamer."

Op 12 mei 1951 werd het wetsontwerp, houdende voorschriften ter weg
neming van beletselen voor de viering van en ter verzekering van de
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openbare rust op de zondag (Zondagswet), ingediend. Het kwam er op neer 
dat de overheid slechts de uitwendige beletselen voor de heiliging van de 
zondag wilde wegnemen, gelet op het voor de regering verheugende feit dat 
ondanks de toename van de onkerkelijkheid het Christendom nog steeds 
een stempel op het Nederlandse volksleven drukte en derhalve de zondag 
en de christelijke feestdagen daarvan het kenmerk droegen. Tegenover de 
sport en andere lichaamsoefening stond de regering uiteraard anders dan in 
1815. Als een van de positieve kanten ervan moest de vorming van de 
jeugd worden genoemd. Het ging er alleen om de hinder van deze besteding 
van de zondag tegen te gaan. Het wetsontwerp wilde daarom niet alle open
bare vermakelijkheden over een kam scheren; voor de zondagmorgen werd 
een strenger regime ingevoerd dan voor de rest van de zondag en het regi
me van de ochtend kon op grond van plaatselijke opvattingen worden uit
gebreid tot de gehele zondag. De plaatselijke verordeningen konden geen 
verbodsbepalingen omtrent sportbeoefening en andere vormen van ont
spanning op de zondag, voorzover geen openbare vermakelijkheid, inhou- 
den. Na parlementaire behandeling, te beschrijven in het volgende deel van 
de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945, bereikte de herziene 
Zondagswet in 1953 het Staatsblad (nr. 490).1

Uit confessionele hoek kwam naar aanleiding van de behandeling van 
het hoofdstuk Binnenlandse Zaken van de begrotingen voor 1947 en 1948 
ook de nodige zorg over de zedenverwildering in Nederland. In hoofdstuk I 
is bij de analyse van de Proeve van een regeringsprogram er al op gewezen 
dat Proeve en Troonrede-1946 de bestrijding van de openbare zedelijkheid 
als programpunt van het beleid hadden opgenomen. Het was een zaak die 
de ministers van Justitie én van Binnenlandse Zaken aanging. In zoverre de 
minister van Justitie, Van Maarseveen, vanuit de Tweede Kamer werd 
gevraagd naar zijn beleid op dit punt, heeft hij in zijn Memorie van Ant
woord aan deze Kamer van 14 november 1946 medegedeeld, dat nog onder 
verantwoordelijkheid van zijn voorganger al contact was gezocht met be
langhebbende departementen, de kerken en een groot aantal maatschappe
lijke organisaties en instellingen, teneinde hun beschouwingen te verne
men over de mogelijkheden tot bestrijding van het zedelijk verval. Op 
grond van binnengekomen antwoorden kondigde minister Van 
Maarseveen aan een brede commissie in het leven te roepen, die de regering 
in de strijd tegen de zedenverwildering zou moeten adviseren. Een jaar later 
moest hij de Kamer laten weten dat het hem niet gelukt was een dergelijke 
commissie te doen instellen. Evenmin kon de minister aangeven hoe en 
wanneer hij van plan was voorstellen te doen tot aanscherping van de 
strafrechtelijke bepalingen inzake de aantasting van de openbare zedelijk
heid. Ongetwijfeld moet dit de Kamerleden Terpstra (ARP), Van Dis (SGP) 
en Roolvink (KVP), die op 19 november 1946 en op 3 december 1947 hadden 
aangedrongen op bestrijding van de zedenverwildering, teleurgesteld heb
ben. Hoewel Van Maarseveen op 3 december 1947 verklaarde op dit punt di
ligent te zijn, zijn er toch aanwijzingen dat hijzelf ervan overtuigd was dat 
die zeden wel weer in het gareel zouden komen zonder overheidsbe-
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moeienis. In het najaar van 1946 liet hij weten dat volgens hem de taak van 
de overheid bij het tegengaan van de openbare onzedelijkheid vooral een 
indirecte was, namelijk het stimuleren "van de in het volk zelf levende re
genererende krachten" en bevordering van krachtig repressief optreden te
gen excessen. Eind 1947 schreef de minister aan de Tweede Kamer dat het, 
gelet op de politierapporten, wel mee viel met de ontwikkelingen in de ze
denverwildering. Sterker nog: in zijn schriftelijk antwoord op het verslag 
van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer op de begroting voor
1948 betoogde Van Maarseveen "dat de oorzaken van het zedelijk verval 
veelal te wijten zijn aan materiële factoren als woningnood, gebrek aan kle
ding en huisraad en aan de voortdurende zorgen, waarin ons volk tijdens 
de bezetting geleefd heeft. Het zijn vooral de bovengenoemde sociale en 
psychische factoren, die hun funeste uitwerking op het na-oorlogse zedelijk 
peil van onze bevolking hebben uitgeoefend. Naar gelang thans deze om
standigheden zich ten goede wijzigen en haar invloed ten aanzien van de 
moraliteit vermindert, is verhoging van het algemeen zedelijk peil te ver
wachten." Een verrassende, want bijna marxistische visie voor een katho
lieke minister!

De door de onzedelijkheid in het land verontruste leden van de Staten- 
Generaal hebben ook de minister van Binnenlandse Zaken, die immers 
(mede) belast is met de zorg voor de openbare orde en met de nodige wetge
ving (Bioscoopwet), in de periode-Beel weinig concrete toezeggingen voor 
de bestrijding van de zedenverwildering weten te ontwringen. Natuurlijk 
hadden deze volksvertegenwoordigers juist gehoopt van de minister-presi
dent zelf in zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken nadere be- 
leidsaankondigingen te vernemen op dit punt. Beel hulde zich echter in 
vaagheid en sloot zich aan bij het standpunt van zijn collega van Justitie. 
Wél bleek uit de debatten in de Kamers over de zedenverwildering dat con
fessioneel tegenover niet-confessioneel kwam te staan, hetgeen weinig 
goeds beloofde voor de toekomst, wanneer de regering nog eens met con
crete voorstellen tot beteugeling van de zedenverwildering zou komen.

Naast Van Dis (SGP) viel in het debat in de Tweede Kamer over de begro
ting van Binnenlandse Zaken voor 1947 vooral het ARP-Kamerlid Fokkema 
op, toen hij Beel vroeg om in te grijpen ter bescherming van de jeugd. De 
klachten van deze Kamerleden richtten zich vooral op de zogeheten dans- 
paleizen en de bioscopen, waar dubieuze rolprenten zouden worden ver
toond. Van Dis vroeg de regering de gemeentebesturen te verhinderen 
bouwvergunningen te verlenen voor dansgelegenheden, zoals in Den Haag 
kort tevoren was geschied; het bouwmateriaal kon beter worden besteed aan 
de herbouw in de bijzonder zwaar getroffen gebieden van het land zoals in 
de Betuwe. Fokkema hoopte op steun van de overheid voor het werk van 
kerken bij het op het juiste pad brengen van de jeugd.

Van socialistische en in mindere mate van liberale zijde is tegen deze 
klachten in de Kamers stelling genomen. Het Tweede Kamerlid Scheps 
(PvdA) was van een geheel andere protestantse signatuur dan Fokkema en 
Van Dis, want hij betoogde dat achter die zorg over de "mateloze zeden-
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verwildering het drijven zit van een aantal mensen, dat voor zichzelf geen 
behoefte heeft aan de bioscoop en aan anderen het plezier van het zien van 
een rolprent willen onthouden. En dan vind ik dit uitgerekend onzedelijk." 
In de Eerste Kamer bepleitte de liberaal Zegering Hadders overheidssteun 
aan sportverenigingen, waardoor de jeugd werd bezig gehouden. Dit laatste 
vond Beel een goede gedachte, maar voorlopig vanwege de hoge kosten niet 
haalbaar. Beel heeft in dit kader in de Eerste Kamer op 7 februari 1947 de 
passage in de regeringsverklaring inzake het tegengaan van de zedenver
wildering verduidelijkt. Het bleek dat daarin allereerst een aanmoediging 
moest worden gelezen voor de Kerken, de onderwijsinstellingen en de or
ganisaties uit het maatschappelijk leven om dit probleem aan te pakken.

Hoewel Beel het thema zedenverwildering wel degelijk in zijn beleid had 
meegenomen en ter tafel had gebracht in zijn besprekingen met bestuurders 
van provincies en van de grote gemeenten, had hij geen reden gezien be
paalde stromingen in het parlement op dit punt overheidsmaatregelen in 
het vooruitzicht te stellen. Zijn opvolger Witteman echter was als "grand 
seigneur" nog minder geneigd zelfs maar lippendienst aan dit thema te be
wijzen. Toen het Tweede Kamerlid Maenen (KVP) op 19 november 1947 
zich in brede bewoordingen verontwaardigd toonde over de "kledingexces- 
sen" in de touristencentra in de zeer hete zomer van 1947, waardoor naar 
zijn mening de vakantiegenoegens van kinderen zou zijn geschaad, bleek 
de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken wel zeer verdraagzaam. Hij 
wees in zijn antwoord met veel ironie op de bijzonder hete zomer en het 
gebrek aan textiel in het land: de zedenverwildering was volgens hem al 
veel minder dan kort na de oorlog en van excessen was volgens hem geen 
sprake. Zo wees Witteman ook de suggestie van de KVP-er Derks af om 
voor het gehele land maatregelen te nemen tegen "aanstootgevende" films. 
De minister meende dat hoogstens plaatselijke regelingen op het gebied van 
de goede zeden konden worden bevorderd, maar dat men verder in een le
vensbeschouwelijk gemengd land elkanders opvattingen moest respecteren. 
Niets was volgens hem zo veranderlijk als het begrip "goede zeden". Voor 
dit standpunt kreeg de minister lof toegezwaaid van de liberale senator 
Zegering Hadders. Deze was het met de minister eens dat wettelijke maatre
gelen om de zeden te beschermen niet veel uithaalden. Op dit gebied heeft 
Witteman zich beperkt tot de instelling van de commissie-Sassen ter bevor
dering van "goede" films. Verder wenste hij de resultaten van het onder
zoek naar de mate, waarin excessen op zedelijk gebied aan de dag waren ge
treden en in hoeverre met betrekking tot de bestrijding van de zedenver
wildering door de gemeentebesturen maatregelen waren genomen en voor
schriften waren gegeven, af te wachten.2 Bij de uiteenzetting over de resul
taten van de afspraken in de Proeve van een regeringsprogram in hoofdstuk 
I is al aangegeven dat pas onder een volgend kabinet resultaten op tafel zou
den komen van het werk dat door commissies en departementale staven 
was voorbereid ter wering van onzedelijke films en literatuur en onder 
verantwoordelijkheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justi
tie, alsmede die van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, in de vorm
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van wetsontwerpen bij de Tweede Kamer waren ingediend. De betreffende 
ontwerpen zijn gestrand.

Het vraagstuk van de verdraagzaamheid kwam eveneens aan de orde bij 
de behandeling van het processieverbod, zoals dat in de Grondwet met 
slechts enkele uitzonderingen voor het merendeel van Nederland praktisch 
was vastgelegd (art. 177, GrW 1938/1946) en de toelating van de crematie. 
Zoals nog nader zal worden beschreven in hoofdstuk XV, Inleiding, vormde 
het processieverbod al een oude steen des aanstoots voor de katholieken. 
Omdat zij de op dit punt gevoelige groepen protestanten - vooral de CHU - 
moesten ontzien, was het de katholieken tot dan toe niet gelukt een door
braak op dit punt te bereiken. De protestanten waren op de katholieken aan
gewezen bij hun verzet tegen het in hun ogen heidense ritueel van de lijk
verbranding, die door niet-christenen werd voorgestaan. In de geldende Be
grafeniswet van 1869 was voor de crematie geen plaats ingeruimd. Door la
cunes in deze wet was het niettemin mogelijk geweest voor de oprichting 
van een crematorium in Velsen een regeling te treffen in 1915. Pogingen om 
in 1919 en 1940 tot wetgeving ter wettiging van de crematie te komen waren 
gestrand. In de periode-Beel werden de gevoeligheden op deze beide punten
- precies als bij de Vaticaankwestie (zie het hoofdstuk Buitenlandse Zaken, 
par. IV.d) - in de nieuwe politieke verhoudingen, vooral dank zij de activi
teiten van de SGP als ultra-protestants geweten, opnieuw getoetst.

Zo klaagde Van Dis eind 1946 over de verroomsing van het land, daar in 
allerlei plaatsen in het land het processieverbod zou zijn overtreden. Beel 
antwoordde dat de wet zou worden gehandhaafd, al tekende hij daarbij aan 
dat naar zijn mening het processieverbod niet meer beantwoordde aan de 
rechtsovertuiging van een meerderheid van het Nederlandse volk. Zijn po
litieke groepering stond dan ook herziening van de Grondwet op dit punt 
voor. Zoals al bij de kabinetsformatie is aangegeven en in hoofdstuk XV, In 
leiding, eveneens zal worden genoemd, was de PvdA bereid inzake het pro
cessieverbod de KVP alle ruimte te geven. Scheps ging op deze lijn voort 
door bij de begroting voor Binnenlandse Zaken voor 1947 in de Tweede Ka
mer te pleiten voor tolerantie over en weer. Als katholieken een processie 
wilden, moest men anderen de crematie gunnen. Volgens Scheps getuigde 
de geldende Begrafeniswet van het opleggen door de christenen van hun 
visie ten nadele van een minderheid. Beel vond dat de kwestie van de cre
matie, die een twistappel van belang was, nog wel even kon wachten op be
handeling: die had immers al zoveel jaren op afhandeling gewacht. Het 
processieverbod was een zaak voor de in te stellen staatscommissie tot her
ziening van de Grondwet. Een jaar later bleek dat de protestantse groeperin
gen in de Tweede Kamer zich grote zorgen maakten over een mogelijke uit
breiding van de lijkverbranding door de lacunes in de bestaande Begrafenis
wet. De SGP wilde een algeheel verbod op de crematie, de ARP een stop op 
de bouw van nieuwe crematoria en de CHU een nader onderzoek. 
Witteman drong op tolerantie aan en zag geen gronden om de bouw van 
nieuwe crematoria te verhinderen, dan via de locale verordeningen die 
voor dit doel bestonden. Daarmee kwam hij de PvdA tegemoet en strafte hij
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daarmee SGP en CHU, die zich in 1946 nog druk hadden gemaakt over de 
mogelijkheid van herziening van het processieverbod-artikel in de Grond
wet, adequaat af.

De koehandel, zoals Van Dis het voorstel-Scheps heeft genoemd, waarbij 
processievrijheid tegen crematievrijheid zou worden geruild door politieke 
overeenstemming van de twee grootste fracties in het parlement, kon on
danks de brede basis in de volgende kabinetten-Drees niet worden gereali
seerd. De crematie werd in 1955 gewettigd; in 1968 werd crematie gelijkge
steld met begraven, waardoor steun van lagere overheden aan crematie 
mogelijk werd. De opheffing van het processieverbod evenwel heeft tot de 
grondwetsherziening van 1983 moeten wachten.3

b. Politiek geschilpunt: de benoem ingen
De minister van Binnenlandse Zaken draagt de verantwoordelijkheid 

voor de benoemingen in het openbaar bestuur. Over het benoemingsbeleid 
is in de jaren 1946-1948 in het parlement nogal wat te doen geweest. De 
meeste opschudding veroorzaakte de benoeming van het oud-lid van het 
Driemanschap van de Nederlandse Unie, dr. J.E. de Quay, tot Commissaris 
van de Koningin in de provincie Noord-Brabant bij KB van 20 september 
1946.

De benoeming van De Quay volgde op het begin september uitgebrachte 
rapport over "De Nederlandse Unie en haar driemanschap" van de onder- 
zoekscommissie-Fockema Andreae, welke op verzoek van het drieman
schap door premier Schermerhorn was benoemd. Het rapport moest een 
einde maken aan de onzekerheid over de rol van de Nederlandse Unie. De 
Unie had in het begin van de bezettingstijd getracht het politieke machts
vacuüm in Nederland op te vullen, de NSB de pas af te snijden en uit
gaande van de nieuwe machtsverhoudingen op het Europese continent op 
een of andere wijze een zelfstandige rol voor Nederland te herwinnen. De 
Unie, die massale aanhang had gekregen en in 1941 door de Duitsers zou 
worden opgeheven, had het al dan niet terechte odium op zich geladen de 
Duitsers te veel tegemoet te zijn gekomen en denkbeelden te hebben ver
kondigd die op onderdelen de autoritaire ideologie van de bezetter nabij 
kwamen. Zolang er over deze Unie geen afgerond oordeel was gevormd, 
was voor het Driemanschap - te weten De Quay, mr. J. Linthorst Homan en 
mr. L. Einthoven - dat leiding had gegeven aan de Unie het bekleden van 
hoge openbare ambten niet vanzelfsprekend. Zo had de regering in balling
schap in Londen er bezwaar tegen om Linthorst Homan als Commissaris 
van de Koningin in Groningen te doen terugkeren, hoewel het een regel 
was om ambtenaren en ambtsdragers, die tengevolge van de bezetting hun 
post hadden moeten verlaten, in hun functie te herstellen. Evenals zijn 
compagnons van het driemanschap had Linthorst Homan een groot deel 
van de bezettingstijd in de gijzelaarskampen in Brabant moeten doorbren
gen. Zijn uitlatingen als Unie-voorman met betrekking tot de gewenste 
kansen van een Duitse overwinning en zijn niet verheimelijkte minach
ting voor de parlementaire democratie werden hem echter nagedragen. Zo-
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wel een hiervoor in het leven geroepen commissie-Van Boeyen als de Grote 
Zuiveringscommissie onder leiding van prof.mr. P. Schol ten adviseerden 
om Linthorst Homan niet in zijn functie te herstellen. Hij kon wel voor 
ambten elders in aanmerking komen. Einthoven, de oud-politiecommissa- 
ris van Rotterdam, wist uit zijn gijzeling te ontsnappen, onder te duiken en 
na enige tijd uit te wijken naar bevrijd gebied. Zijn blazoen werd minder 
besmet geacht dan dat van Linthorst Homan, want bij de bevrijding van het 
land werd hij onmiddellijk belast met de leiding van het nieuw gevormde 
Bureau Nationale Veiligheid.

De derde persoon van het Driemanschap van de Unie, om wie het hier in 
deze parlementaire geschiedenis gaat, zag zijn carrière door de Unie-zaak 
aanvankelijk in het geheel niet gestoord. Ook De Quay was na de opheffing 
van de Unie in gijzeling genomen. Hij had zich ingespannen voor de op
richting van de Nederlandse Volksbeweging - waaruit de PvdA als door
braakpartij was voortgekomen - en had zich door zijn activiteiten de naam 
van een "vernieuwd" persoon verworven. Hij was daardoor na de bevrij
ding van het Zuiden van het land aangewezen in het tweede kabinet- 
Gerbrandy als minister van Oorlog. Zijn deelneming aan het bestuur van de 
NVB en mogelijke voortzetting van zijn ministerschap bij de kabinetsfor
matie van 1945 werden evenwel geblokkeerd, toen gevreesd moest worden 
dat de leden van het Driemanschap van de Unie voor zuivering in aanmer
king kwamen. In deel I van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland 
is al aangegeven, welke gevolgen het bruskeren van De Quay voor de partij
vorming in Nederland in 1945 heeft gehad en hoe uiteindelijk op verzoek 
van het Driemanschap zelf, naar aanleiding van allerlei discussies in het 
najaar 1945 over de Unieleiding in Het Parool en in kringen van de voor
malige illegaliteit, een onderzoekscommissie in het leven is geroepen. De 
commissie bestond hoofdzakelijk uit sympathisanten van de voormalige 
Unie en van de betrokken personen. Felle tegenstanders van de Unie waren 
in deze commissie niet terecht gekomen. Tegen de afspraak in die tussen 
premier Schermerhorn en de Grote Adviescommissie der Illegaliteit was 
gemaakt was de GAC niet gekend in de samenstelling van deze commissie; 
het driemanschap daarentegen was wél bij deze samenstelling betrokken 
geweest, aldus L. de Jong in zijn Epiloog op Het Koninkrijk der Nederlanden  
in de Tweede Wereldoorlog. Het rapport was voor het Driemanschap gun
stig. Er waren wel fouten gemaakt, maar aan de goede bedoelingen van het 
Driemanschap behoefde niet getwijfeld te worden. De Unie was voor veel 
Nederlanders van betekenis geweest als teken van nationale saamhorigheid 
en verzet tegen de NSB, hetgeen aanzet was geweest voor verder actief op
treden tegen de bezetter en voor het maken van gezamenlijke plannen voor 
de tijd na de bevrijding. Het eindoordeel luidde dat, ondanks de begane fou
ten in het eerste moeilijke oorlogsjaar, het optreden van het Driemanschap 
over het geheel genomen "in het belang van Nederland is geweest en dat 
het werk van de Nederlandse Unie - dank zij het initiatief van het Drie
manschap tot stand gebracht - als zodanig voor Nederland een wezenlijke 
positieve waarde heeft gehad".4
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De persreacties op dit rapport liepen uiteen: oud-illegale bladen als 
Trouw , D e Waarheid en V rij N ederland  waren ontevreden over het rap
port; D e Volkskrant - na aanvankelijke aarzeling - toonde zich tevreden, 
evenzo D e Maasbode en de N R C . T rouw  vond dat het Driemanschap on
voldoende oog had gehad voor de strijd op leven en dood met het natio
naal-socialisme, die in Nederland sedert het begin van de bezetting aan de 
gang was. Men moest mensen, die zich hadden opgeworpen als leiders van 
de Unie en dwars tegen de adviezen van anderen in waren doorgegaan de 
eisen des tijds te negeren, hun fouten juist zwaar aanrekenen. Van 
Randwijk was in V rij Nederland van mening dat het rapport wat al te ge
makkelijk was heen gestapt over Uniestandpunten inzake de trouw aan het 
huis van Oranje, de vervolging van de Joden en de aard van het nationaal- 
socialisme. Vooral het "ontstellende tekort aan waarlijk democratisch besef" 
bij de Unie-leiding had hem het meest gestoten. Aanvankelijk heeft ook D e  
Volkskrant zich negatief over het rapport uitgelaten. Het eerste commentaar 
in dit dagblad noemde het onjuist dat personen, die onaanvaardbare uit
spraken hadden gedaan in het begin van de bezettingstijd, zozeer gerehabili
teerd werden. Het commentaar zag hierin een schril contrast met de zuive
ring van ambtenaren, studenten-tekenaars en vele anderen. Twee weken 
later sloeg De Volkskrant een geheel andere toon aan: men was plotseling 
verheugd dat het Driemanschap en vooral De Quay vrij van elke smet en 
met toekenning van verdiende lof uit het onderzoek tevoorschijn waren 
gekomen. Deze toon was dan ook gezet door Romme, die er in dit geval 
evenwel van had afgezien zijn kolommen met zijn kenmerk - een ster - te 
sieren. Hij heeft kennelijk de verdenking van een partijdig oordeel daarmee 
willen vermijden. De Maasbode was ingenomen met het rapport, vanwege 
het positieve oordeel daarin ten aanzien van personen, "die in zware om
standigheden een moeilijk werk ondernamen, toen velen, als verbijsterd, 
werkeloos toezagen". Dat het niet eenvoudig was de Unie zonder meer fout 
of goed te noemen, bewees de discussie in het kaderblad Socialisme en De
mocratie van de PvdA, waar W. Thomassen de Unie nog zag als bakermat 
voor veel latere verzetsmensen en J. Drion de Unie beschouwde als een 
anti-democratisch bolwerk waarvan de leiding een fataal gebrek aan politiek 
inzicht had getoond.5

Uit de persreacties kon worden opgemaakt dat in de Kamers bij de behan
deling van de begroting voor Binnenlandse Zaken de benoeming van een 
van de leden van het Driemanschap op de hoogste post in Brabant niet on
omstreden zou zijn. Scheps (PvdA), die op 21 november 1946 in de Tweede 
Kamer aan deze kwestie de meeste aandacht besteedde, was er weliswaar 
van overtuigd dat het Driemanschap zich in de laatste oorlogsjaren goed de
mocratisch had gedragen, maar sprak toch ook als zijn mening uit dat dit 
Driemanschap en andere Unieleiders acties tégen de Duitsers had doorkruist 
in de eerste jaren van de bezetting. Het ging hem naar zijn zeggen niet om 
een diskwalificatie van de Unieleiders, maar om de vraag of het nu nodig 
was ze op hoge posten te zetten na de oorlog. Een objectieve geschiedenis 
over het Driemanschap zou volgens Scheps veel feller oordelen over dat
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Driemanschap dan het rapport over de Unie had gedaan. Ook Korthals 
(PvdV) vond dat een zo omstreden figuur als De Quay niet op deze hoge 
post in Brabant thuis hoorde. Van Dis (SGP) sprak van meten met twee ma
ten. Daarentegen wilde Maenen (KVP) in zijn beoordeling van het Unie- 
optreden meer rekening houden met de verwarrende omstandigheden bij 
het begin van de bezettingstijd, waarbij hij verwees naar het vergoelijkend 
artikel van Thomassen in het PvdA-kaderblad. Krol (CHU) wees erop dat 
een mederedactielid van het gesmade Unie-orgaan De Unie lid was gewor
den van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, namelijk Ruygers. Beel heeft 
in zijn antwoord gezegd dat hij nog vóór het uitkomen van het rapport van 
plan was geweest De Quay voor te dragen als Commissaris in Brabant. Hij 
had echter de conclusies willen afwachten. Nu het rapport was verschenen 
moest de zaak als afgesloten worden beschouwd. De Quay, wiens grote ver
diensten in latere jaren na de Unie-tijd vast stonden, genoot alle vertrou
wen in de provincie Brabant, aldus Beel. Scheps en Korthals bleven het een 
minder gelukkige benoeming vinden. Niemand scheen echter bereid Beel 
daarover met hardere middelen aan te pakken.6

Ook in de senaat werd de benoeming van De Quay onderwerp van dis
cussie. Vooral Algra (ARP) vond dat het rapport over de Unie te veel had 
goedgepraat. De Unie was volgens Algra een gevaarlijk ondemocratisch bol
werk geweest, waarvan de lijnen doorliepen in de Nederlandse Volksbewe
ging. Hij achtte het ontoelaatbaar dat een van de leiders van een dergelijke 
organisatie tot een zo hoge post werd geroepen. Zulks was alleen mogelijk 
en toelaatbaar als de betrokken persoon uit andere hoofde een hoge credit
zijde had opgebouwd. Ook Brandenburg (CPN) en Molenaar (PvdV) keur
den de benoeming van De Quay af. Het oud-Unielid Wijffels (KVP) daaren
tegen verdedigde de Unie: de Unie had het hiaat tussen volk en bezetter op
gevuld en de latere illegaliteit voorbereid door vriendschapsbanden door de 
verschillende levenskringen van de bevolking heen te leggen. Hij had alle 
lof voor De Quay, die hij zag als de persoon die het Zuiden speciaal had be
schermd voor de infectie met de nazi-leer. Tussen Algra en Wijffels ont
stond vervolgens een heftig dispuut. Algra betwistte de stelling dat er na de 
Duitse inval een politiek hiaat was geweest: ARP en CHU hadden nog grote 
meetings gehouden, totdat die partijen uiteindelijk verboden werden. Men 
had kunnen weten dat het nazisme een verwerpelijk stelsel was en dat der
halve elk vertrouwen met de bezetter iets voor het volk te kunnen onder
nemen ongemotiveerd was. Wijffels bleef er bij dat de Unie een nationaal 
reveil was geweest en een schakel naar de illegaliteit. Zeker de CPN had 
volgens hem over de Unie te zwijgen, omdat de CPN pas na de inval in de 
Sovjet-Unie in het verzet zou zijn gegaan. Deze stelling werd door 
Brandenburg met verwijzing naar de februaristaking niet aanvaard. Beel 
heeft in zijn antwoord veel argumenten aan het betoog van Wijffels ont
leend. De conclusies van het rapport over de Unie kwamen overeen met 
"mijn persoonlijk inzicht omtrent de persoon van prof. De Quay, wiens 
grote gaven van geest en hart, wiens zuivere intenties, waar het gold de be
langen van het vaderland, niemand, ook buiten het zuiden des lands, in
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twijfel zal trekken". De Quay had alle kwaliteiten voor dit hoge ambt, aldus 
Beel, die er aan toevoegde dat hij graag de volle verantwoordelijkheid wilde 
dragen voor deze benoeming. De Eerste Kamer liet het daarbij. De CPN-frac- 
tie in de senaat stemde tegen de begroting van Binnenlandse Zaken voor 
19477

De Quay was een succesvol en populair Commissaris van de Koningin. 
Zijn Unieverleden kwam pas vele jaren later weer aan de orde, toen De 
Quay onder grote druk van zijn partij, de KVP, in 1959 minister-president 
werd en de historicus P. Geyl in een artikel de oude Uniezaak oprakelde en 
zich uitsprak tegen De Quay's benoeming. De carrières van de andere twee 
leden van het Uniedriemanschap hebben geen parlementaire aandacht ge
kregen. Einthoven werd hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst en de la
tere Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook Linthorst Homan, die door de 
blokkade op zijn terugkeer in zijn ambt in Groningen het meest getroffen 
was, heeft hoge posten mogen bekleden. In 1947 werd hij benoemd tot presi
dent van de Rijksdienst voor het Nationaal Plan onder verantwoorde
lijkheid van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Op grond 
van de oorlogsbevoegdheden had deze president vergaande, men sprak in 
die dagen zelfs van dictatoriale, macht. Nadat in 1950 een voorlopige wette
lijke regeling voor het nationale plan en de streekplannen in werking was 
getreden, verdween dit presidentschap. Linthorst Homan werd vervolgens 
voorzitter van deze dienst. Van 1952 tot 1958 was hij directeur Integratie bij 
de BEB van Economische Zaken; van 1958 tot 1962 hoofd van de gecombi
neerde Nederlandse vertegenwoordiging bij de EEG en Euratom in Brussel. 
In 1962 werd hij tot lid van de Hoge Autoriteit van de EGKS gekozen, welke 
functie hij tot 1967 bekleedde. Tenslotte was hij tot 1971 vertegenwoordiger 
van de Europese Commissie in Londen. Pas de geschiedschrijving door dr. 
L. de Jong over de jaren 1940-1945 in Nederland heeft de schijnwerpers weer 
voluit op het drietal gericht, waardoor vragen werden opgeroepen over de 
waarde van het rapport-Fockema Andreae en de wijze waarop de leden van 
het Driemanschap al snel op hoge posten terecht kwamen.8 Achteraf moet 
men concluderen dat Beel in 1946 moeilijk anders had kunnen handelen 
dan hij op basis van het genoemde rapport heeft gedaan. Vasthouden aan de 
conclusies van het Unierapport betekende immers ook het onderschrijven 
van de benoeming van De Quay tot minister van Oorlog in het tweede 
kabinet-Gerbrandy en erkenning van het werk dat velen, vooral in katho
lieke kring, goedbedoeld voor de Unie hadden verzet. Wellicht had men 
kort na de oorlog ook meer begrip voor de panieksituatie waarin grote delen 
van het Nederlandse volk in het begin van de bezetting hadden verkeerd. 
Ook inzake de Unie wilden het kabinet en een meerderheid in het parle
ment een streep zetten onder de bezettingstijd.

Ook het algemene benoemingsbeleid inzake de posten van Commissaris 
van de Koningin werd door enkele groepen uit de Tweede Kamer aan de 
orde gesteld. Daarbij zal een rol hebben gespeeld dat binnen korte tijd een 
aantal vacatures te verwachten was. Zo lieten de ARP en de PvdA in het 
Voorlopig Verslag op de begroting van Binnenlandse Zaken eind 1946 van
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hun teleurstelling blijken dat uit hun kringen nog steeds geen benoemingen 
hadden plaats gevonden en dat er niemand uit deze kringen op een derge
lijke hoge post zat. Tuin (PvdA) heeft in de Tweede Kamer op 21 november 
1946 verklaard dat grotere politieke partijen het toch moeilijk konden ver
kroppen als geschikte kandidaten niet voor deze hoge post in aanmerking 
konden komen. Beel heeft zowel schriftelijk als mondeling betoogd dat bij 
de benoeming van een commissaris allereerst gelet werd op bekwaamheid 
en geschiktheid van een kandidaat voor dit hoge ambt. De politieke richting 
van de kandidaat was daarbij maar een enkel aspect, behalve bij de vervul
ling van vacatures in die provinciën, waar een bepaalde staatkundige instel
ling van de commissie zonder meer vereist werd. Het eigen karakter van 
een provincie woog in het benoemingsbeleid zwaarder, aldus Beel, dan de 
vertegenwoordiging van de politieke groeperingen in het corps van com
missarissen. Toch heeft Beel een bredere politieke samenstelling van dit 
corps daadwerkelijk tot stand gebracht, waarbij hij tevens de regeringspart
ner, de socialisten - die al vóór de oorlog tot het burgemeestersambt waren 
doorgedrongen -, ostentatief tegemoet is gekomen. De eerste socialistische 
Commissaris van de Koningin werd M.A. Reinalda, burgemeester van 
Haarlem, die bij KB van 8 maart 1947 op de hoogste post in de provincie 
Utrecht werd benoemd. Reinalda, eertijds werkzaam bij een uitgeverij, had 
vóór de oorlog voor de SDAP in de gemeenteraad van Haarlem en de Pro
vinciale Staten van Noord-Holland zitting gehad en onder de oorlog illegaal 
politiek werk verricht. Onder verantwoordelijkheid van Witteman vond de 
benoeming plaats van jhr. mr. A.F.C. de Casembroot tot Commissaris van 
de Koningin in Zeeland. Op 1 februari betrok De Casembroot het Provincie
huis van Zeeland, na sedert 1932 burgemeester van Westkapelle te zijn ge
weest en Militair Commissaris voor Zeeland onder het Militair Gezag (1944- 
1945). De Casembroot (1906-1965) was protestant, maar had in 1939 voor de 
Vrijheidsbond - in Zeeland de naam voor de groep, die elders bekendheid 
genoot als Liberale Staatspartij - zitting genomen in de Provinciale Staten 
van Zeeland. Met deze benoeming had het eigen karakter van de provincie 
gezegevierd.9

Een tweede zaak die bij de behandeling van het benoemingsbeleid in het 
parlement de aandacht trok, was de verdeling van de burgemeesters naar 
politieke kleur. Onder het vorige kabinet was door Beel beloofd, dat bij de 
benoeming van een burgemeester bijzondere aandacht zou worden besteed 
aan de eis, dat de levensrichting van een kandidaat voor een burgemeester
schap zou passen in de sfeer van de betrokken gemeente. Met name van 
protestants-christelijke zijde is naar aanleiding van enkele benoemingen 
getwijfeld of de minister deze belofte gestand deed. De benoeming bij
voorbeeld van de katholiek Matser tot burgemeester van Arnhem - een ge
meente waar toen een derde katholiek en een derde protestant was - was 
voor veel fractiewoordvoerders bij de behandeling van de begroting voor 
Binnenlandse Zaken reden tot het stellen van vragen. Krol (CHU), Korthals 
(PvdV) en Scheps (PvdA) verdachten de minister er van met merkwaardige 
maten te meten. In een plaats met een grote katholieke meerderheid was de
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benoeming van een niet-katholiek uitgesloten (Eist); in een plaats met een 
belangrijke katholieke minderheid behoorde de benoeming van een katho
liek niet te worden uitgesloten (Arnhem). Beel heeft ontkend dat het in 
Arnhem om een katholieke benoeming ging. Matser had als wethouder en 
vervolgens als waarnemend burgemeester van Arnhem na de bevrijding 
een grote reputatie opgebouwd als een daadkrachtig bestuurder die de enor
me chaos in de stad, nadat de stad ten dele verwoest, geëvacueerd en ge
plunderd was in de periode 1944-1945, uitstekend had aangepakt. In de mi
nisterraad was dat de reden geweest tot zijn benoeming, aldus Beel. De mi
nister deelde correct mee, waarom Matser bovenaan op de voordracht was 
geplaatst. Hij kon uiteraard niet meedelen dat hij in de vergadering van de 
ministerraad van 20 mei 1946 (pt. 13) conform het advies van de Commissa
ris van de Koningin in de provincie Gelderland voor Arnhem eerst een niet 
politiek gebonden carrièreburgemeester als kandidaat op de eerste plaats van 
de voordracht aan de orde had gesteld, in de persoon van de burgemeester 
van Alkmaar, jhr. mr. F.H. van Kinschot, Nederlands-Hervormd en poli
tiek "liberaal". Slechts voor iemand uit het burgemeesterscorps zelf had Beel 
de waarnemend burgemeester van Arnhem willen passeren. Na uitvoerige 
discussie meende het in meerderheid socialistische kabinet Schermerhorn- 
Drees dat aan de katholiek Matser de voorkeur moest worden gegeven, 
waardoor Van Kinschot ingevolge een eerder genomen besluit van de mi
nisterraad van 23 april 1946 voor Leiden in aanmerking kwam. Van een ka
tholieke coup was derhalve geen sprake geweest. Het Eerste Kamerlid 
Reijers (CHU) kende uiteraard de details van deze benoeming niet, zodat het 
vanuit zijn politieke richting bekeken begrijpelijk was dat hij verbaasd was 
over deze benoeming en zich niet overtuigd toonde van de goede bedoeling 
van de minister bij het benoemingsbeleid.10

Door de benoeming van Reinalda tot Commissaris van de Koningin in de 
provincie Utrecht was de burgemeesterspost in Haarlem vacant geworden. 
Beel werd vanuit de KVP benaderd om in deze stad een katholiek te benoe
men. In de gemeenteraad van Haarlem kwamen de katholieken op de twee
de plaats met 12 zetels onmiddellijk na de socialisten, die 15 zetels in beslag 
namen. Romme liet Beel op 12 juli 1947 weten dat de KVP-Tweede Kamer
fractie het voor het katholieke prestige nuttig oordeelde, wanneer Haarlem 
als een van de grotere steden in het Westen van het land een katholiek als 
burgemeester zou toegewezen krijgen. Ook bij andere door de overheid te 
verzorgen benoemingen, zoals bij de Arbeidsinspectie, heeft Romme zich in 
de periode-Beel ingezet om de achterstand van de katholieken weg te 
werken, al konden niet altijd voldoende gekwalificeerde katholieke kandi
daten worden geleverd vanwege de nog geringe deelname van katholieken 
aan het hoger onderwijs. In het geval van de vervulling van het ambt van 
burgemeester van Haarlem echter kon een katholieke, zij het partijloze, 
kandidaat worden gevonden, te weten de griffier van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland, mr. P.F.O.M. Cremers. In het kabinetsberaad van 27 
oktober 1947 werd besloten Cremers met ingang van 1 december 1947 te 
benoemen tot burgemeester van Haarlem, nadat tevoren de stemmen had-
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den gestaakt, namelijk 6 voor Cremers en 6 voor een andere niet-katholieke 
kandidaat. Haarlem was niet zonder slag of stoot prijs gegeven aan de 
katholieken! 11

De benoeming van Cremers kort voor de debatten over de begroting van 
Binnenlandse Zaken voor 1948 vormde voor verschillende politieke groe
peringen een goede aanleiding het benoemingenbeleid weer volop aan de 
orde te stellen. Het Tweede Kamerlid Scheps (PvdA) vroeg zich op 19 no
vember 1947 af of de Schepper de gaven van hoofd en hart uitsluitend aan 
katholieken had uitgedeeld, zodat nog slechts katholieken voldoende kwa
liteiten hadden voor het burgemeesterschap. Haarlem gold - evenals Arn
hem - als een levensbeschouwelijk en politiek gemengde stad: waarom 
moest daar uitgerekend een katholiek worden benoemd? ARP en CHU 
vroegen in de Eerste Kamer of de minister kon wijzen op het benoemen 
van kloeke mannen van AR- of CH-beginsel in gemeenten van overwegend 
andere geestesrichting. Reijers (CHU) was op 24 februari 1948 benieuwd of er 
in het Zuiden ooit christelijken konden worden benoemd, als geen enkele 
stroming de overhand had. Uit het antwoord van minister Witteman in de 
Kamers werd duidelijk dat deze laatste mogelijkheid was uitgesloten, terwijl 
ook het benoemen van een persoon uit een bepaalde politieke richting in 
een gemeente van geheel andere signatuur illusoir was. Witteman stelde 
dat een van de vereiste kwaliteiten van een kandidaat-burgemeester was, 
dat zijn politieke en religieuze richting geen tegenstellingen mocht oproe
pen in de gemeente, waar hij benoemd wilde worden. In een eenzijdig sa
mengestelde bevolking zoals in het Zuiden, aldus de minister, was de be
noeming niet moeilijk, omdat de politieke richting dan geen vraagstuk was. 
Bij een gemengde bevolking lag dat anders. Bij een benoeming in een stad 
van gemengde politieke en godsdienstige signatuur wilde de minister in 
zijn beleid mede betrekken de achterstand die de KVP en PvdA landelijk ge
zien nog hadden. Een straffe continuïteit in de signatuur van de burgemees
ter kon in een dergelijke stad niet worden verlangd. Overigens zei de mi
nister bij de beoordeling van de signatuur van een gemeente meer te kijken 
naar de godsdienstige verdeling van de bevolking dan naar de politieke ver
deling volgens de samenstelling van de gemeenteraad. Via deze rekenme
thode beoordeelde hij Haarlem als een katholieke stad, omdat de belangrijk
ste minderheid (38%) katholiek was. De benoeming van Cremers leek der
halve alleen daardoor al gerechtvaardigd. Toch hadden de woordvoerders 
van de kleinere partijen het gevoel dat de twee grote partijen de buit aan be
noemingen aan het verdelen waren. Zegering Hadders (VVD, Eerste Ka
merlid) vroeg dan ook of niet juist de kandidaten van de kleinere partijen 
geschikt waren voor bepaalde steden, als de grotere fracties in de gemeente
raad het met elkaar oneens waren. Witteman zei toe de verdelende recht
vaardigheid te zullen betrachten en vroeg om vertrouwen in zijn beleid.12 
Het benoemingsbeleid, dat toentertijd los stond van allerlei inspraakproce
dures, zou voorlopig een omstreden zaak blijven en regelmatig terugkeren 
in de schriftelijke en mondelinge verslagen van de Kamers.
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a. Bestuursvoorziening in Opsterland
In het beleid van Binnenlandse Zaken ten opzichte van de lagere organen 

stonden gezagshandhaving en herstel van de zelfstandige rol van deze or
ganen steeds in de schaduw van een centralistische, uit de nood geboren 
tendens. De gezagshandhaving was een afgeleide van de passage in de 
Proeve van een regeringsprogram-1946 en in de regeringsverklaring, die 
sprak van een versterking van het gezag. Beel werd kort na het afleggen van 
deze regeringsverklaring op dit punt op de proef gesteld, toen hij een voor
ziening moest treffen voor de bestuurschaos in de gemeente Opsterland in 
Friesland. Die chaos was uitgebroken, toen de daar in afwachting van for
mele schorsing of ontslag conform het Zuiveringsbesluit-1945 (Stbl. F. 132) in 
zijn functie gestaakte en vervolgens gezuiverde burgemeester op 1 augustus
1946 zou terugkeren in zijn gemeente. De oude gemeenteraad die op het 
punt stond de geloofsbrieven van nieuwe raadsleden te onderzoeken nam 
en bloc ontslag (eind juli 1946). De nieuw gekozen leden, 6 PvdA, 6 CPN, 4 
ARP, 2 CHU en 1 PvdV, kondigden per telegram aan Beel aan niet met de 
teruggekeerde burgemeester te zullen samenwerken. Door deze stappen van 
de oude en nieuwe gemeenteraad werd het bestuur van deze gemeente be
lemmerd en werd getracht het benoemingsbeleid van de minister van Bin
nenlandse Zaken te beïnvloeden. Als er sprake is van ernstige verwaarlo
zing van het bestuur van de gemeente kon (en kan) bij wet naar het voor
schrift van de Grondwet (art. 146, GrW 1938/1946) worden bepaald hoe in 
het bestuur van de betrokken gemeente wordt voorzien. Ten aanzien van 
het benoemingsbeleid is de minister verantwoording schuldig tegenover het 
parlement, niet tegenover de raad. Beel had dus alle reden de acties in Op
sterland met krachtige middelen te pareren.

Dat de raadsleden in Opsterland zich zo recalcitrant opstelden had sterk te 
maken met de emotionele geladenheid die nu eenmaal vastzat aan het in 
zijn ambt herstellen van een door zijn gedrag in de bezettingstijd in op
spraak geraakte burgemeester. De betreffende burgemeester in Opsterland 
zou bij het begin van de oorlog te gemakkelijk gegevens aan de Duitsers 
hebben verstrekt, waardoor de Arbeidseinsatz van personen uit deze ge
meente mogelijk werd gemaakt. Aan de andere kant had de burgemeester in 
het verloop van de bezetting de Duitse autoriteiten zo krachtig tegenge
werkt, dat hij op 2 oktober 1944 door de Duitsers uit zijn ambt was ontslagen 
en zelfs had moeten onderduiken. Terugkeer in zijn ambt na de bevrijding 
was echter niet mogelijk, omdat de Militaire Commissaris in Friesland op 
grond van het al aangehaalde feit uit het begin van de oorlog de burgemees
ter in april 1945 in zijn ambt staakte (volgens het KB van 10 oktober 1945, F. 
221, kon ook een slappe houding in de bezettingstijd leiden tot ontslag uit de 
beklede functie). Bij de klachten over deze burgemeester van Opsterland 
speelde echter ook een rol dat de man vóór de oorlog niet bepaald populair 
was geweest, zeker niet bij zijn ambtenaren. Het zuiveringsonderzoek door 
de provinciale zuiveringscommissie viel echter gunstig uit voor deze bur-
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gemeester. Er was geen reden voor ontslag op grond van het Zuiveringsbe
sluit (F.1322) of wegens een te slappe houding (F.221). Men meende te kun
nen volstaan met een schriftelijke berisping en gaf het advies de burge
meester niet te laten terugkeren in zijn gemeente. Het "Centraal orgaan op 
de zuivering van overheidspersoneel" adviseerde de minister van Binnen
landse Zaken op basis van alle gegevens om de burgemeester wél naar zijn 
gemeente te laten terugkeren. Beel had als minister van Binnenlandse Za
ken in het vorige kabinet in dit soort gevallen de weg gekozen om gezui
verde burgemeesters eervol ontslag te verlenen onder de toekenning van 
wachtgeld en hen dan voor te dragen voor benoeming elders. Ervaringen 
uit de tweede helft van 1946 hadden hem echter geleerd dat dit niet de juiste 
weg was, omdat de overplaatsing van de gezuiverde burgemeesters geen 
einde maakte aan de roddelcampagnes. Het leek derhalve beter om een ge
zuiverde burgemeester daadwerkelijk te rehabiliteren door hem terug te 
plaatsen in zijn oude gemeente. Beel was in zijn voornemen om de burge
meester van Opsterland terug te plaatsen gestaafd door brieven van inwo
ners van Opsterland, die de betrokken burgemeester steunden en de zaak als 
een rel van plaatselijk politieke aard aanmerkten. Het beleid van Beel was er 
dan ook op gericht de burgemeester in kwestie in zijn ambt te herstellen, 
hem dan eervol ontslag te verlenen en voor benoeming elders voor te dra
gen. Dit voornemen werd door de Commissaris van de Koningin in Fries
land op 27 juli 1946 aan de waarnemend burgemeester en twee wethouders 
van Opsterland medegedeeld. Prompt barstte in Opsterland een campagne 
los tegen de terugkeer van de burgemeester, wiens staking in zijn ambt met 
ingang van 1 augustus 1946 zou worden opgeheven.1

Beel zag in de al genoemde manoeuvres van de raadsleden van Opster
land een ontoelaatbare aantasting van het gezag, volgens hem een symp
toom van een meer algemene gezagscrisis in Nederland. Het was voor hem 
onaanvaardbaar dat de gemeenteraadsleden in Opsterland de Kroon tracht
ten te beïnvloeden in haar benoemingsrecht. Daarom besloot hij met mede
werking van de Staten-Generaal te komen tot het ontnemen van de wette
lijke bevoegdheden aan de normale bestuursorganen van de gemeente voor 
een bepaalde periode op grond van de constatering van ernstige verwaar
lozing van het bestuur van de gemeente. Door de Kroon zou een regerings
commissaris worden aangewezen, teneinde in de betrokken gemeente de 
taak uit te oefenen, welke wettelijk is opgedragen aan de Raad, het college 
van B. en W. en de burgemeester. De besluiten van de commissaris werden 
geacht afkomstig te zijn van de organen die hij zou vervangen. Er werden 
geen wethouders benoemd en de raad van Opsterland zou niet in vergade
ring bijeen komen. Als beroepscollege zou de raad vervangen worden door 
het College van G.S. van Friesland. De regeringscommissaris moest stipt de 
bevelen van de minister van Binnenlandse Zaken en de Commissaris van 
de Koningin in Friesland opvolgen. Een daartoe strekkend wetsontwerp 
werd op 14 oktober 1946 bij de Tweede Kamer ingediend.2

Al uit het Voorlopig Verslag bleek dat de meningen in de Kamer over dit 
voorstel nogal verdeeld waren. Met name de socialisten lieten weten dat de
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problemen in Opsterland eigenlijk door de regering zelf waren opgeroepen.3 
Op verzoek van de PvdA liet Beel de zuiveringsrapporten over de betrok
ken burgemeester ter vertrouwelijke inzage bij de griffie van de Kamer de
poneren om deze groepering van de juistheid van zijn beleid te overtuigen. 
Veel heeft dit niet uitgehaald, want in het debat van 31 oktober 1946 in de 
Tweede Kamer bleek Scheps (PvdA), juist op grond van de rapporten, van 
mening dat deze burgemeester nooit in zijn ambt had mogen worden her
steld. Wellicht had dit nog wel gekund in 1945, maar niet in 1946 na een uit
voerige perscampagne. Met deze tirade was Scheps eigenlijk buiten de orde, 
aangezien niet het benoemingsbeleid in dit wetsontwerp ter discussie stond. 
Meerdere opposanten tegen dit wetsontwerp hebben echter deze kwestie wel 
aangesneden. De KVP stelde zich bij monde van Steinmetz onvoorwaarde- 
lijk achter het beleid van haar minister. De regering diende niet te wijken 
voor de gemeenteraad van Opsterland.

De oppositie was verdeeld. Krol (CHU) herinnerde Beel aan diens uit
spraak uit 1945, waarin deze als minister van Binnenlandse Zaken in het 
vorige kabinet de groep ambtenaren had gehekeld die onvoldoende stelling 
had genomen tegen de bezetter. De betrokken burgemeester kon onder deze 
groep worden gerekend. Krol vroeg zich af of de man in kwestie wel een 
dienst was bewezen door hem na 15 maanden ambtsstaking in ere te her
stellen. De manier waarop de gemeenteraad was aangepakt noemde Krol 
voor deze raad "in hoge mate beledigend". Overigens nam Krol daarna wat 
gas terug door op te merken dat hij het vertrouwen had dat de regering re
kening zou houden met de inzichten van de Kamers bij het benoemen van 
de regeringscommissaris voor deze gemeente. Het was immers niet on
denkbaar dat de regering de betrokken burgemeester als regeringscommissa
ris wilde benoemen en zulks beschouwde Krol niet als verstandig. Ook 
Algera (ARP) had nogal wat bezwaren. Het tijdstip van indiening van dit 
wetsontwerp noemde hij onheus jegens de betrokken burgemeester, die te 
lang in onzekerheid was gelaten over zijn positie. De beslissing van Beel om 
de man te laten terugkeren, moest worden betreurd, zowel om de burge
meester als om de gemeente. Aan de andere kant wilde Algera de beslissing 
van Beel respecteren en het wetsontwerp bij gebrek aan een betere oplossing 
wel steunen. Zijn fractiegenoot De Wilde voerde apart het woord om zijn 
steun aan de minister ronduit te betuigen. De regering diende volgens hem 
niet uit de weg te gaan voor een politieke staking van een gemeenteraad, 
waarbij de zuivering werd gebruikt om van een minder welgevallig burge
meester af te komen. De rechtspositie van de burgemeester kwam, indien 
men zou toegeven aan dit soort acties, ernstig in het geding. Steun kreeg 
Beel ook van de liberaal Korthals, die het gezag gehandhaafd wilde zien. 
Maar ook hij vond - in navolging van Krol en Algera - dat Beel onvoldoen
de begrip had getoond voor de onafhankelijkheidszin in de noordelijke ge
meenten en de normen die in het betrokken gebied heersten. Uiterst links, 
waarvoor Hoogcarspel het woord voerde, zag het wetsontwerp als een ge
volg van de fouten in het beleid van de regering. De autoriteit van het gezag 
moest gefundeerd zijn in de bevolking en het gezag moest de zedelijke
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moed hebben gemaakte fouten te erkennen. De burgemeester diende der
halve niet terug te keren. De zaak zelf zag hij liever op andere wijze gere
geld.4

Nadat Beel een overzicht had gegeven over het ontstaan van de kwestie 
zoals hiervoor is aangehaald, waarbij hij nogmaals het ontoelaatbare van 
het gedrag van de raad in Opsterland onderstreepte, kwam Scheps in tweede 
termijn met een motie, waarin hij intrekking van het wetsontwerp vroeg 
en een procedure om de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden te laten 
onderzoeken door een andere instantie als middel om de partijen nader bij 
elkaar te brengen. Scheps meende namelijk dat zolang de geloofsbrieven 
niet waren onderzocht, er eigenlijk geen sprake was van verwaarlozing van 
het bestuur van de gemeente, waarmede de grondslag van dit wetsontwerp 
op het spel stond. Hij wilde een overtuigend bewijs geleverd zien dat de 
raadsleden werkelijk weigerachtig waren. Beel zag echter grove verwaarlo
zing als feit geconstateerd. Hij beloofde dat de geloofsbrieven door de rege
ringscommissaris zouden worden onderzocht en dat de afwijkende wette
lijke voorziening bij een goede samenwerking met de raad snel kon worden 
beëindigd. Hij ontried de motie. De motie werd daarop met 38 stemmen te
gen en 28 (CPN en PvdA) stemmen voor verworpen. Nu de motie was ge
torpedeerd, verklaarde Van der Goes dat wel jammer te vinden, maar - ge
zien de nadere verklaring van Beel - het wetsontwerp toch te willen steunen 
om uit de impasse te geraken. Daarmede sloot Van der Goes weer de gelede
ren voor de nog jonge regeringscoalitie, al vielen er nog enkele socialisten 
uit de boot. De uitslag voor het wetsontwerp werd 48 voor en 14 (CPN en 
Scheps en 6 andere socialisten) tegen.5

In de Eerste Kamer lagen de verhoudingen bij de debatten op 21 novem
ber 1946 niet veel anders dan in de Tweede Kamer. Ook hier bleek de PvdA 
moeite te hebben met het voorstel van Beel. Woudenberg (PvdA) sprak zich 
tegen het wetsontwerp uit; daarentegen keurde Reinalda (PvdA), burge
meester van Haarlem, de houding van de raadsleden in Opsterland af. 
Reijers (CHU) had graag wat meer respect gezien voor hetgeen in Friesland 
leefde in dit soort kwesties, al steunde hij het wetsontwerp in de verwach
ting dat voor de raad nog enige plaats in het bestel met de regeringscommis
saris kon worden ingeruimd. Kropman (KVP) en Zegering Hadders (PvdV) 
steunden Beel zonder meer. Van Santen (CPN) zag in het negeren van de 
volkswil een element van gezagsondermijning. In zijn antwoord heeft Beel 
uiteengezet dat zijn grootste zorg was het veilig stellen van de constitutio
nele instellingen, die hem er toe had gebracht niet te wijken voor het gedrag 
van de raadsleden in Opsterland. Aanvaarding van een publieke functie 
brengt ook verplichting met zich mee, die men niet collectief kan opzeggen, 
aldus Beel. Het wetsontwerp werd in deze Kamer met 29 tegen 7 stemmen 
aangenomen. Enkele leden van de PvdA-fractie (3) hebben met de CPN te
gengestemd.6

Op 1 december 1946 werd de oud-burgemeester van Heerenveen, J.J.G.S. 
Falkena, benoemd tot regeringscommissaris in Opsterland. Op uitdrukkelijk 
verzoek van burgemeester J.H. Poppinga, om wie het allemaal was begon-
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nen, was deze niet tot commissaris benoemd. Hij werd op wachtgeld ge
plaatst en werd niet meer in een andere gemeente voorgedragen. In Opster
land keerden spoedig normale gezagsverhoudingen terug, toen de raad van 
Opsterland bereid bleek met de regeringscommissaris samen te werken en 
weer geleidelijk aan taken kon uitoefenen. De regeringscommissaris be
hoefde daarom maar tot 1 mei 1947 in functie te blijven. Met ingang van die 
datum werden, na intrekking van de wet betreffende de invoering van het 
regeringscommissariaat, de normale gemeentelijke gezagsverhoudingen in 
Opsterland hersteld en trad een nieuwe burgemeester aan.7

De affaire-Opsterland was de meest opzienbarende in de afwikkeling van 
de zuivering van de burgemeesters, een zaak die eind 1946 grotendeels was 
beëindigd. Er waren eind oktober 1946 nog 2 burgemeesters in hun ambt ge
staakt; 421 burgemeesters waren met toepassing van het Zuiveringsbesluit- 
1945 (F.132) - vrijwel uitsluitend NSB-ers - en 73 met toepassing van de 
regeling, vervat in besluit F.221, ontslagen. Bij de behandeling van de begro
ting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer, op 19-21 november 
1946, en in de Eerste Kamer, op 6 februari 1947, kwam deze zuivering nog 
even aan de orde. Zo vroegen het Tweede Kamerlid Korthals (PvdV) en de 
Eerste Kamerleden Algra (ARP) en Brandenburg (CPN) zich af of een aantal 
beslissingen in de zuivering van burgemeesters niet herzien moest worden. 
Soms waren de raad en de gemeentenaren het hartgrondig oneens met het 
gegeven ontslag aan een burgemeester (Rheden), soms blokkeerde de raad 
de samenwerking met een gezuiverde burgemeester (Opsterland). Beel wei
gerde echter de gehele zuivering - die inzake de burgemeesters vrij streng 
was geweest - te herzien, tenzij in zeer sprekende gevallen op basis van 
nieuwe feiten. Het streven was er op gericht ontslagen burgemeesters zo 
spoedig mogelijk weer in het maatschappelijk gareel te brengen - ontslage
nen moesten hun oude beroep, bijvoorbeeld dat van leerkracht, weer kun
nen uitoefenen, zoals in Slochteren was geschied -, zodat geen wachtgeld be
taald behoefde te worden, aldus Beel. Diens opvolger Witteman heeft bij de 
behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1948 de zuive- 
ringskwestie voor ambtenaren voor gesloten verklaard.8 In de periode 1948- 
1952 zou het parlement echter toch terugkomen op het ongevraagd al dan 
niet eervol gegeven ontslag (met wachtgeld) aan die ambtenaren, die - niet 
in aanmerking komend voor het ontslag krachtens de duidelijke criteria 
van het Zuiveringsbesluit-1945 (F. 132) - vanwege een al te slappe houding 
in de bezettingstijd niet voor voortzetting van hun functie in aanmerking 
kwamen (F. 221). Slachtoffers van dit criterium in de ambtenarenzuivering, 
die meenden onterecht gezuiverd te zijn, hebben eind 1948 zich gezamenlijk 
over hun behandeling beklaagd. In het volgend deel van de parlementaire 
geschiedenis van Nederland na 1945 zal op deze zaak nog worden terugge
komen.

b. Vergem akkelijking procedure tot w ijziging van de gem eentegrenzen
De centralistische tendens in het beleid van Binnenlandse Zaken ten na

dele van de positie van de lagere organen zou bij de begrotingsbehandeling
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en bij de debatten over de wetgeving van Binnenlandse Zaken in de periode 
1946-1948 tot argwaan bij veel leden van de Tweede en Eerste Kamer leiden. 
De eerste schermutseling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de 
Kamers over dit punt vond plaats naar aanleiding van de bespreking van 
het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de procedure tot wijziging van de 
gemeentegrenzen. Dit wetsvoorstel, dat nog onder het vorige kabinet op 18 
april 1946 was ingediend, moest met het oog op een snelle wederopbouw 
(belemmeringen in de wederopbouw door grenskwesties deden zich voor in 
de Bommelerwaard, Zeeuws-Vlaanderen en in de omgeving van Arnhem) 
allereerst en in hoofdzaak een einde maken aan de verplichting tot het in
stellen van een commissie van ingezetenen - de zogeheten "dubbele raad" -, 
welke naar de regels van de bestaande gemeentewet (1851) naast de gemeen
teraad door het College van Gedeputeerde Staten (G.S.) moest worden ge
hoord bij de advisering over een voorstel tot grenswijziging van een ge
meente.

Bij de herziening van de gemeentewet in 1931 was het inzake de proce
dure bij de herziening van de gemeentegrenzen niet gelukt een meerder
heid in de Tweede Kamer te vinden voor het loslaten van de verplichting 
tot instelling van de "dubbele raad" (wet van 31 januari 1931, Stbl. nr.41). In 
plaats van deze kostbare en tijdrovende instelling van de commissie van 
ingezetenen als middel tot het raadplegen van de bevolking, werd in het 
wetsontwerp de mogelijkheid geopend dat inwoners van de betrokken ge- 
meente(n) bij G.S. bezwaren konden inbrengen tegen een ontwerpregeling 
tot wijziging van de gemeentegrenzen, ongeacht of het voorstel tot grens
wijziging nu van de gemeenteraad, van G.S. of van de Kroon afkomstig was. 
De ontwerpregeling tot grenswijziging diende ter inzage van eenieder op de 
secretarie te worden gelegd, waarvan melding diende te worden gedaan via 
locaal verspreide nieuwsbladen. Naast gemeenteraden, die door gemachtig
den het meerderheidsstandpunt in de openbare vergadering van G.S. over 
de ontwerpregeling tot grenswijziging konden doen uitdragen (sedert 1931), 
konden voortaan ook individuele leden van de gemeenteraad hun (min
derheids-) standpunt in deze openbare G.S.-vergadering verdedigen. Hier
mede werd, naar de mening van de minister van Binnenlandse Zaken, Beel, 
voldoende mogelijkheid aan de inwoners van een betrokken gemeente ge
boden om eventuele bezwaren en opvattingen te uiten. De gemeenteraad en 
het college van G.S. konden bij de regering om een wetsvoorstel tot wijzi
ging van gemeentegrenzen verzoeken, terwijl een dergelijk initiatief ook 
van de regering uit kon gaan. Deze drie initiatiefnemers waren al bij de her
ziening in 1931 onderscheiden (tot 1931: College van G.S.). Een duidelijk 
verschil tussen de uiteindelijke tekst van 1931 en het ontwerp uit 1946 op dit 
punt was dat Beel had gemeend de termijnen, die in 1931 waren genoemd 
om te zorgen dat de verzoeken van de drie onderscheiden initiatiefnemers 
binnen redelijke tijd zouden zijn afgehandeld volgens een bepaalde admi
nistratieve procesorde, weer grotendeels te moeten schrappen. Beel meende 
dat in tal van gevallen van eenvoudige aard de behandeling belangrijk kon 
worden verkort door de termijnen te schrappen. Hij verwachtte dat er dan
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sneller zou worden gewerkt. "Het is immers helaas menselijk om bij be
handeling van zaken, waarvoor men matig geporteerd is, zoveel mogelijk 
de beschikbare tijd uit te buiten." Juist op dit punt moest na een aantal jaren 
worden geconcludeerd dat deze menselijke houding zonder termijnstelling 
tot zeer ernstige vertraging in de afdoening van aanhangige verzoeken tot 
wijziging van gemeentegrenzen moest leiden.9

Nadat zich in het Voorlopig Verslag al duidelijke fronten van voor- en 
tegenstanders van dit wetsontwerp hadden afgetekend, was het niet te ver
wonderen dat het debat in de Tweede Kamer op 30 oktober 1946 het verschil 
van inzicht over dit wetsontwerp bevestigde. De voorstanders van dit wets
ontwerp, namelijk Maenen (KVP), Tuin (PvdA) en Mevr. Fortanier-de Wit 
(PvdV) waren met de minister van mening dat de commissie van ingezete
nen een doublure van de raad was. De opzet van deze commissie was ge
weest om voor- en tegenstanders van een voorgenomen grenswijziging een 
platform tot meningsuiting te geven, omdat de gewone gemeenteraad was 
gekozen uit algemene politieke overwegingen. De praktijk echter was dat de 
politieke partijen de belangrijkste rol speelden bij de samenstelling van de 
commissie van ingezetenen. Maenen was dan ook van mening dat het in
stituut van de ingezetenencommissies zich had overleefd en dat wederop
bouw en industrialisatie niet door verouderde procedures mochten worden 
vertraagd. Tuin en Mevr. Fortanier-de Wit waren tevreden dat het wetsont
werp aan ingezetenen voldoende mogelijkheden bood om hun mening 
over een voorgenomen grenswijziging te ventileren.10

Tegenstanders meenden dat de minister het tijdelijk probleem van de 
wederopbouw als dekmantel gebruikte om de gemeentewet blijvend in cen
tralistische zin te wijzigen. In het doen vervallen van de commissie van in
gezetenen zagen de tegenstanders een "aanmerkelijke verzwakking van de 
waarborgen, die in de bestaande wetgeving tegen de annexatiezucht, welke 
zich van tijd tot tijd openbaart, bestaan".11 In het debat in de Tweede Kamer 
hebben ARP, CHU en CPN eensgezind gepleit voor het voortbestaan van de 
commissie van ingezetenen. Deze groepen zagen met het oog op de weder- 
opbouwproblemen meer heil in een tijdelijke regeling voor de ernstig ge
troffen gebieden, waarbij grenswijziging gemakkelijker kon worden doorge
voerd. Het CHU-Kamerlid Beernink vond het merkwaardig dat vóór de 
oorlog (1930) de RKSP bij monde van het Kamerlid Van Vuuren fel had ge
protesteerd tegen de pogingen van de toenmalige minister van Binnen
landse Zaken om de commissie van ingezetenen uit de gemeentewet te 
schrappen en dat na de oorlog de katholieken plotseling waren omgezwaaid. 
Wagenaar (CPN) beschouwde het wetsontwerp als de legalisatie van een 
Duits insluipsel, omdat immers verordening nr. 79 van 1 augustus 1940 aan 
de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken de bevoegdheid had gegeven 
om gemeentegrenzen te wijzigen met voorbijgaan van de bepalingen van 
de gemeentewet. Slechts aan G.S. en aan de gemeenteraden diende om ad
vies te worden gevraagd. Op basis van deze verordening uit de Duitse tijd 
waren 40 gemeenten opgeheven en hij vreesde dat het wetsvoorstel de cen
trale overheid de mogelijkheid zou bieden voort te gaan met het saneren
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van het aantal gemeenten. De tegenstanders van het wetsontwerp billijkten 
het streven de procedure tot grenswijziging te vereenvoudigen, maar niet 
de voorgenomen opheffing van de commissie van ingezetenen.12

Beel bleef van mening dat men de betekenis van de commissie van inge
zetenen te veel overschatte. De administratieve beslommeringen en de kos
ten van de instelling van deze commissie moesten volgens de minister de 
doorslag geven. De commissie van ingezetenen, door Thorbecke in eerste 
aanleg slechts facultatief bedoeld, was volgens Beel niet meer dan een ad
viesorgaan, naast de gemeenteraad, bij grenswijzigingen. De commissie 
week nauwelijks af van de gemeenteraad, zodat het onjuist was aan deze 
doublure vast te houden. De wederopbouw had het tijdstip van indiening 
van het wetsontwerp bepaald, aldus Beel, maar ook zonder die urgentie was 
deze herziening van de gemeentewet noodzakelijk. De beschuldiging dat 
met dit wetsontwerp centralisatie werd bedreven ten gunste van grotere 
gemeenten wees Beel van de hand. Hij had juist de commissie-Koelma 
geïnstalleerd, om na te gaan of geen voorzieningen konden worden gevon
den - bijvoorbeeld ten behoeve van gemeenschappelijke belangenbeharti
ging van grote gemeenten met kleine omringende gemeenten - zonder dat 
grenswijziging noodzakelijk was. Wél deelde Beel mee dat hij de tijdens de 
bezetting tot stand gebrachte grenswijzigingen niet ongedaan wilde maken.13

Namens een aantal ARP- en CHU-Kamerleden diende Algera een amen
dement in, dat de strekking had de commissie van ingezetenen te handha
ven. Algera was van mening dat deze commissie van groot belang was, om
dat daarin "de ingezetenen een uitspraak doen over een zaak, met het oog 
waarop zij speciaal gekozen zijn, namelijk de publiekrechtelijke levensge
meenschap, waarvan zij deel uitmaken of waarvan voorgesteld wordt dat 
zij deel zullen uitmaken". Het ging derhalve - vooral op het platteland - om 
een zaak van grote betekenis. In een tijd, waarin de volksinvloed werd be
perkt volgens Algera, ging het er om elk stukje volksinvloed en zeker de 
rechtstreekse volksinvloed op de indeling in bepaalde staatkundige ge
meenschappen te behouden. Nadat Beel dit amendement had bestreden on
der verwijzing naar zijn eerdere stellingname, verwierf het amendement- 
Algera slechts de steun van ARP, CHU, SGP en CPN; PvdA, KVP en PvdV 
steunden de minister (uitslag: 24 tegen 48). Beel nam het amendement- 
Maenen over, waarbij een verzoek tot grenswijziging van een gemeenteraad
- aan de Kroon gericht - eerst naar G.S. zou worden gezonden. Evenzo werd 
het voorstel-Maenen overgenomen om rechtspersonen in de gelegenheid te 
stellen bij G.S. hun mening te geven over een voorgenomen grenswijzi
ging. Vervolgens werd het hele wetsontwerp in stemming gebracht: de uit
slag was 49 stemmen voor en 23 tegen (ARP, CHU minus Krol die voor
stemde, CPN en SGP).14

Ook in de Eerste Kamer zou dit wetsontwerp geen eensgezinde instem
ming oogsten. De argumenten en de politieke scheidslijn over dit wetsont
werp lagen ongeveer gelijk aan die in de Tweede Kamer. Reijers (CHU) zei 
op 12 december 1946 overtuigd te zijn dat Beel zelf de gemeentelijke auto
nomie hoog in het vaandel had geschreven, maar dat zijn opvolgers daar
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wel eens anders over konden denken en in de voorgestelde artikelen gerede 
aanleiding konden vinden het zelfstandig bestaan van gemeenten te wijzi
gen. Hij vreesde vooral samenvoeging van kleine gemeenten, waardoor aan 
bloeiende gemeenschappen een einde werd gemaakt, de burgerzin zou do
ven en ontevredenheid werd geboren. Koejemans (CPN) wenste elke vorm 
van inspraak voor de burger te behouden, "daar het een van de waarborgen 
is van de democratische staat". Beel achtte het in aansluiting op deze beto
gen beter de organisaties die in het maatschappelijk leven naar voren waren 
gekomen samen met de burgers (via de gemeenteraad) hun visie te laten 
geven op de grenswijzigingen dan alleen de burgers via de doublure van de 
gemeenteraad. Zo beschouwd was het wetsvoorstel zelfs een verbetering 
van de inspraakmogelijkheid. De Eerste Kamer leek iets meer overtuigd van 
de goede bedoelingen van de minister dan de Tweede Kamer, want 3 ARP- 
senatoren en 1 CHU-senator schaarden zich bij de voorstanders van dit 
wetsontwerp. De CPN en de rest van de ARP en CHU stemden tegen. De 
uitslag was 27 tegen 10.15

In de inleidende alina van deze subparagraaf is al opgemerkt dat de prak
tijk met de in 1946 vastgestelde regels voor de wijziging van gemeentegren
zen bewees, dat termijnen in de behandeling van de voorstellen tot een der
gelijke wijziging niet konden worden gemist. In de periode tot 1959 vergden 
wijzigingen van gemeentegrenzen gemiddeld zes-en-een-half jaar aan 
voorbereiding, waarvan vier-en-een-half jaar was gemoeid met de behande
ling van een voorstel tot een dergelijke wijziging door de provinciale en ge
meentebesturen. Bij de wet van 14 april 1960 (Stbl. nr. 176) werden dan ook 
in de gemeentewet onder meer weer termijnen gesteld voor de verschillen
de fases in de behandeling van een verzoek tot wijziging van gemeente
grenzen.

c. Centralisatie versus decentralisatie
Bij de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken voor

1947 en 1948 nam het vraagstuk centralisatie versus decentralisatie inzake 
het beleid ten opzichte van de provinciën en gemeenten een belangrijke 
plaats in. In het algemeen stond in de Tweede Kamer de PvdA in haar ver
dediging van het centralistische beleid van Binnenlandse Zaken in die ja
ren, dat uit de nood en ter sanering van onhoudbare toestanden was gebo
ren, tegenover de andere partijen, de CPN inbegrepen. Juist de KVP, uit wier 
gelederen de ministers Beel en Witteman afkomstig waren, drong er op ba
sis van het subsidiariteitsbeginsel op aan dat de geschokte autonomie en het 
zelfbestuur (medebewind) van de lagere organen als die van de gemeenten 
weer konden functioneren; de steun van de KVP aan de vergemakkelijking 
van de procedure tot wijziging van de gemeentegrenzen had juist ook te 
maken gehad met de vergroting van de slagvaardigheid van de gemeenten 
en de opruiming van zinloze obstakels zoals de "dubbele raad". Vanuit de 
Tweede Kamerfracties van KVP, ARP, CHU, PvdV/VVD, CPN en SGP 
klonk nogal wat verontrusting over de centralistische behandeling door de 
centrale overheid van de lagere organen op financieel gebied, bij het toe-
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wijzen van middelen voor de wederopbouw, de regeling van de salarissen 
voor burgemeesters, de regelingen ten aanzien van politie en brandweer en 
de sanering van kleine gemeenten, aldus de verzamelde klachten uit de pe
riode van het kabinet-Beel. Bij deze groeperingen leefde ook de vrees dat 
Den Haag in het beleid normen en waarden zou opdringen die niet zouden 
stroken met het eigen karakter van de gemeenten. Bij het hiervoor al aan
gestipte benoemingenbeleid onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Binnenlandse Zaken speelde dit ook. De protestants-christelijken uitten 
hun zorg over de katholieke én socialistische invloed; de liberalen over de 
vergroting van de overheidsbetutteling in het algemeen; de communisten 
over de mogelijke bemoeizucht van "Den Haag” met "progressieve maatre
gelen" die bepaalde gemeentebesturen met communistische meerderheden 
hadden genomen of wensten te nemen; de katholieken over de normering 
van de gemeenten aan Haagse maatstaven en controles zoals bij de uitke
ringen voor de materiële oorlogsschaden en de verzorging van de oorlogs
slachtoffers. Vandaar dit monsterverbond van vrijwel alle politieke groepe
ringen, dat een gemakkelijke prooi leek te vinden in de op Duitse insluip
sels en het KB-bewind uit 1944-1945 gebaseerde gecentraliseerde macht van 
Binnenlandse Zaken. De ministers verdedigden hun vergrote macht echter 
met verve.

Beel kon de algemene wens tot herstel van de oude posities van de pro
vinciën en vooral van de gemeenten best onderschrijven, maar hij tekende 
daarbij wel aan dat in veel gevallen het rijk beter het algemeen belang kon 
behartigen, juist in een tijd van armoede en wederopbouw. Op dat moment
- eind 1946 - achtte Beel het twijfelachtig of de bemoeiingen van de centrale 
overheid op korte termijn zouden kunnen worden teruggebracht tot het 
uitoefenen van toezicht op de gestes der gemeenten. Het was zeker zo dat er 
grote voordelen waren verbonden aan het op zo ruim mogelijke schaal in
schakelen van de plaatselijke en provinciale organen. Anderzijds was bij 
verschillende onderwerpen van overheidszorg het algemeen belang in zo 
belangrijke mate betrokken, dat het Rijk de zorg hiervoor in eigen hand 
moest houden. "Men verlieze hierbij niet uit het oog, dat de 'medewerking' 
van de lagere gemeenschappen aan centrale regelingen voor die lichamen 
zelf slechts dan aantrekkelijk is, indien zij binnen de locale sfeer in vol
doende mate vrijheid van beslissing hebben. Alleen aldus komt het 'zelfbe
stuur’ voldoende tot zijn recht. Brengt de zorg voor het algemeen belang 
mede, dat de lagere organen met de positie van bloot werktuig genoegen 
moeten dienen te nemen, dan verdient het naar het oordeel van de onder
getekende de voorkeur, dat het Rijk de zaak in eigen handen houdt", aldus 
de minister van Binnenlandse Zaken in zijn Memorie van Antwoord aan 
de Tweede Kamer van 16 november 1946. Volgens hem waren de bevoegd
heden inzake de wederopbouw dan ook terecht gelegd bij het College van 
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw (F. 67), waardoor de col
leges van G.S. en van B. en W. inzake de wederopbouw nog slechts be
voegdheden hadden bij delegatie van dit College van Algemene Commissa
rissen. Anderzijds achtte Beel wel het tijdstip gekomen bedoeld besluit F. 67
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op de helling te nemen en dit te vervangen door een wet, die een duidelijke 
en met het democratische staatsbestel in overeenstemming gebrachte afba
kening van bevoegdheden zou geven. Hieruit vloeide de indiening van het 
wetsontwerp tot regeling van de wederopbouw onder medeverantwoorde
lijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken op 28 februari 1948 voort, 
dat echter op 26 november is ingetrokken en vervangen door het wetsont
werp houdende tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de wederopbouw 
en de bevordering van de bouwnijverheid (ingediend 1 december 1948; We- 
deropbouwwet van 16 juni 1950, Stbl. K. 236). Overigens had de minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting al op 5 augustus 1948 een proces in 
gang gezet om wederopbouwzaken aan de gemeenten over te dragen en de 
feitelijke decentralisatie - met de hiervoor genoemde wetsvoorstellen be
oogd - daarmee in te luiden.

Ook bij de gemeentefinanciën was Beel niet bereid af te stappen van de 
visie dat problemen op dit gebied alleen centraal konden worden opgelost. 
Noodlijdende gemeenten werden wel geholpen, maar moesten in ruil voor 
steun (centraal) overheidstoezicht aanvaarden om grote en onnutte uitga
ven te vermijden terwille van een billijke en uniforme behandeling van 
alle noodlijdende gemeenten en ter bescherming van de schatkist tegen on
gerechtvaardigde aaanspraken. Wel was het beleid van de minister er op ge
richt de desbetreffende bepalingen zo soepel mogelijk te doen hanteren, 
waardoor de beoordeling van de begrotingen van verreweg de meeste nood
lijdende gemeenten - namelijk die, welke minder dan 10.000 inwoners tel
den - zoals te doen gebruikelijk aan G.S. werd overgelaten. Het aantal ge
meenten dat aan G.S.-toetsing werd toevertrouwd zou door de minister nog 
worden uitgebreid. De minister achtte het juist dat G.S. er op toe zagen dat 
gemeenten niet op ongeoorloofde wijze - namelijk door de begrotingen op 
geflatteerde wijze voor te stellen - zouden trachten zich aan het "noodlij- 
dendheidstoezicht" te onttrekken. Hij achtte dit een vorm van "bescher
ming van de autonomie tegen verkeerd gebruik door sommige - gelukkig 
weinige - gemeentebesturen". Niettemin was het streven van de minister 
op herstel van de zelfstandigheid, zowel wat de provincies als de gemeente 
betrof, gericht, juist ook in financieel opzicht. Deze belofte is in de periode- 
Beel zoals in dit hoofdstuk nog zal worden beschreven grotendeels ingelost. 
Het ombuigen van de al vóór de oorlog ingezette en onder de oorlog nog 
aangescherpte tendens tot centralisatie vroeg volgens Beel alle inspanning 
en vroeg ook tijd. Met deze goede bedoelingen van de minister, gepaard aan 
diens stellige notities omtrent de op dat moment onvermijdelijke onderge
schiktheid van de lagere organen aan het beleid en de controle van de cen
trale overheid, moesten de Kamerleden IJsselmuiden (KVP), Algera (ARP), 
Krol (CHU), Korthals (PvdV) en Wagenaar (CPN), die allen bij de bespreking 
van hoofdstuk V van de Rijksbegroting voor 1947 hadden aangedrongen op 
snel herstel van de zelfstandigheid van de gemeenten, ook op financieel ge
bied, het doen.16

In de Eerste Kamer lagen de kaarten inzake het oordeel over de machts
ontplooiing van de centrale overheid ten koste van de lagere organen iets

1828



Par. II. Bestuurlijke problemen: centrale overheid en lagere organen

anders. Zo hadden Zegering Hadders (PvdV) en Reijers (CHU) begrip voor 
het centraal uitgeoefende toezicht op de financiën van de noodlijdende ge
meenten en kwamen socialistische senatoren klagen over de aantasting van 
de gemeentelijke zelfstandigheid. In 't Veld (PvdA) zag in de ontplooiing 
van de gemeentelijke zelfstandigheid het beste middel tot scholing in bur
gerzin en tot vergroting van de geestelijke weerbaarheid. Mevr. Tjeenk 
Willink (PvdA) bespeurde dat de minister van Binnenlandse Zaken te veel 
dacht vanuit de ambtelijke zorg wie voor een bepaalde overheidstaak moest 
gaan betalen en te weinig vanuit een maatschappelijke visie hoe door brede 
maatschappelijke zorg kostbare uitgaven in de toekomst (ter bestrijding van 
losgeslagen jeugd e.d.) konden worden voorkomen. Vooral de lasten die de 
gemeente had te dragen voor delen van de armenzorg - waaronder ook vie
len zij, wier pensioenrechten bij een veroordeling in de Bijzondere Rechts
pleging vervallen waren verklaard - waren volgens haar te groot. Beel heeft 
op 7 februari 1947 de noodzaak van de zelfstandigheid van de gemeente wel 
beleden, maar op financieel gebied aan zijn beleid vastgehouden. Ook ten 
aanzien van het door mevr. Tjeenk Willink aangesneden thema was Beel 
niet bereid om enige financiële ruimte voor de gemeenten te scheppen, 
noch om door herstel in pensioenrechten van bepaalde categorieën oud-po- 
litieke delinquenten of hun nabestaanden de gemeentelijke armenzorg te 
ontlasten. Jeugdzorg was in de visie van Beel allereerst een zaak van het 
onderwijs en de kerken.17

Toen een jaar later het wetsontwerp Noodvoorziening Gemeentefinan- 
ciën in de maak was en veel Kamerleden wederom aandrongen op herstel 
van de gemeentelijke zelfstandigheid door het toekennen van een eigen be
lastinggebied, moest minister Witteman veel illusies aan deze Kamerleden 
ontnemen. Het aandeel van de gemeenten in de totale belastingopbrengt 
zou zeker niet noemenswaardig stijgen en de controle van de centrale over
heid zou zeker enige tijd voortduren. Op het gebied van de financiële zelf
standigheid van de noodlijdende gemeenten heeft de noodvoorziening Ge- 
meentefinanciën, die nog nader zal worden behandeld, geen verbetering ge
bracht.18

Zorg was er ook in het parlement over de wijze waarop Binnenlandse 
Zaken de opheffing van kleine gemeenten bevorderde. Beel gaf eind 1946 
ronduit toe voorstander te zijn van sanering van het aantal gemeenten en 
van samenwerking van gemeenten voor bepaalde doeleinden (nutsbedrij
ven e.d.). Het Tweede Kamerlid Algera zag hierin een neiging tot het schep
pen van verbanden, die zich aan de democratische controle onttrokken. Aan 
de andere kant gaf ook Algera toe dat het scheppen van samenwerkings
organen een manier was om kleine gemeenten nog levensvatbaar te hou
den.19 De vraag was of de centrale overheid samenwerking van gemeenten 
op bepaald gebied of rond grote steden zou opleggen, zoals enkele Kamerle
den eind 1947 vreesden. De minister zei toe het wetsontwerp, dat deze sa
menwerking zou regelen ter vervanging van het na de bevrijding geschor
ste Doelcorporatiebesluit-1941 (Verordening 29/1941), aan de colleges van 
G.S. en de V.N.G. te zullen voorleggen. Deze belofte is bij de opstelling van
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het op 22 april 1949 bij het parlement ingediende wetsontwerp houdende 
voorschriften met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen (wet 1 april 
1950, Stbl. K. 120) nagekomen. Op het punt van de opheffing van al te kleine 
gemeenten hield Witteman vast aan het beleid van zijn voorganger. 
Maenen (KVP), Beernink (CHU) en Van Dis (SGP) wezen er juist op dat die 
kleine gemeenten vaak zeer gezonde gemeenschappen waren, die het fi
nancieel goed deden. Tuin (PvdA) daarentegen was voorstander van de sa
menvoeging van kleine gemeenten tot een groter en sterker verband, niet 
uit een neiging tot centralisme, maar, naar hij betoogde, om een werkelijke 
en functionele decentralisatie te kunnen bereiken. Witteman zei toe sa
menvoeging slechts als laatste middel te zullen toepassen, indien niet meer 
van werkelijk levende sociale gemeenschappen kon worden gesproken. 
Van een terugdraaien van de samenvoegingen uit de oorlogstijd, zoals 
Korthals verlangde, wilde hij niet weten.20

Hoewel de gemeentelijke zelfstandigheid alle parlementariërs het meest 
aan het hart ging, is ook gepleit ten gunste van de provincies. Behalve Zee
land kenden de provincies geen financiële problemen, zodat het parlement 
daarover dan ook geen zorgen had. Zeeland kreeg als bijzonder zwaar 
getroffen provincie extra gelden toegewezen, waardoor het tekort - in 1947 
ruim vijf ton - kon worden weggewerkt. Ter regeling van de financiële ver
houding tussen Rijk en provincies stond een wetsontwerp op stapel, dat op
18 februari 1948 bij het parlement is ingediend en dat elders zal worden be
handeld. De vraag in debatten in het parlement met betrekking tot de pro
vincies was derhalve niet of de provincies voor de hun toegewezen taken 
voldoende geld kregen, maar of er niet meer geld moest worden uitgetrok
ken voor het uitvoeren van nieuwe taken en of rijkstaken - zoals op het 
terrein van de wederopbouw, de voorgenomen industrialisatie, cultuur - 
niet moesten worden overgedragen naar de provincies teneinde de provin
cies een geheel nieuwe plaats in het Nederlandse bestel te geven. Vooral 
Algera heeft in 1946 en in 1947 in de Tweede Kamer bij de ministers van 
Binnenlandse Zaken bepleit, via de ontplooiing van de provincies decentra
lisatie op allerlei gebied te bereiken, samenwerkingsverbanden van ge
meenten op enkele gebieden overbodig te maken en het eigene van gewest 
of streek - dat men in de beslotenheid van de bezetting zozeer had weten te 
waarderen - te benadrukken. Algera, Maenen, Tuin en Wagenaar hebben in 
november 1947 in de Tweede Kamer voorgesteld om voor dit doel desnoods 
de Provinciale Wet te doen herzien. Witteman had, naar zijn zeggen, een 
open oog voor de goede kanten van een uitbouw van de provincies, want 
hij - evenals Algera, Maenen en Tuin - was oud-lid van een College van 
G.S. en derhalve geïnteresseerd in het wel en wee van de provincies. De mi
nister vond echter dat de taken van de provincies best konden worden uit
gebreid binnen het kader van de oude Provinciale Wet. Veel verder dan de 
belofte dat hij bij de collegaministers zou aandringen op inschakeling van 
lagere organen bij de wederopbouw, de woningbouw, de industrialisatie en 
het cultuurbeleid wilde hij niet gaan. Voorlopig is van de uitvoering van 
deze belofte weinig concreets te zien geweest.21
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Een concreet geval van mogelijk al te centralistisch beleid inzake de pro
vinciën werd door het Eerste Kamerlid Schneider (KVP) op 7 februari 1947 
aan Beel voorgelegd. Schneider vroeg zich af waarom de minister eens per 
maand een bijeenkomst had met de Commissarissen van de Koningin. 
Werd het college van G.S. niet buiten spel gezet? Beel heeft deze aanval van 
zijn partijgenoot krachtig gepareerd. Allereerst betroffen de vergaderingen 
de verhouding tussen minister en Commissaris van de Koningin, vervol
gens onderwerpen die bedoeld waren om aan de colleges van G.S. te worden 
voorgelegd. Die laatste onderwerpen werden mondeling eerst besproken om 
de meningen van de CvdK's te peilen. Zulks geschiedde ook in de vergade
ringen met de burgemeesters uit gemeenten met meer dan 100.000 inwo
ners. Het kwam er derhalve op aan of de betrokken commissaris of burge
meester zijn college van G.S. of van de wethouders correct zou inlichten. 
Van een centralistische tendens was hier geen sprake.22 Het parlement heeft 
Beel en Witteman inzake het vraagstuk centrale overheid contra lagere or
ganen verder geen te grote verwijten gemaakt: het wachten was immers op 
de belangrijke wetgeving op het gebied van de financiële verhouding tussen 
rijk en lagere organen, welke door de regering herhaaldelijk was aangekon
digd. Aangezien deze wetsontwerpen op de financiële verhouding tussen 
Rijk en lagere organen (gemeenten, provincies) in de loop van 1948 in be
handeling kwamen bij de beide Kamers der Staten-Generaal kon met name 
Witteman zijn verdediging van het beleid van Binnenlandse Zaken voeren 
door steeds te verwijzen naar de voorgenomen maatregelen tot herstel van 
de financiële zelfstandigheid van de lagere organen.

d. N oodvoorziening G em eentefinanciën
Op 21 november 1947 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp Nood

voorziening Gemeentefinanciën ingediend, een van de belangrijkste wets
ontwerpen uit de periode-Beel. Onder de Memorie van Toelichting prijkten 
de namen van de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken, die 
in deze volgorde ook verantwoordelijk waren voor het bij de wet van 15 
juli 1929 (Stbl. nr.388) ingestelde Gemeentefonds. Gezien het feit dat minis
ter van Binnenlandse Zaken Witteman op 15 juni 1948 in de Tweede Kamer 
de verdediging van het wetsontwerp zou voeren - onder stilzwijgende aan
wezigheid van minister Lieftinck - conform de verantwoordelijkheid voor 
de gemeentelijke zaken, is dit wetsontwerp in dit hoofdstuk ondergebracht. 
Het wetsontwerp moest immers de financiering van de gemeenten veilig 
stellen en daardoor een einde maken aan de onrust onder de Nederlandse 
gemeenten, die de wederopbouw en het wegwerken van de door de oorlog 
opgelopen achterstand in de bouw en de wegenaanleg ondermijnd zagen 
door de onzekerheid over de financiering van de grote tekorten. De wijze 
waarop tot dan toe volgens vooroorlogse regelingen noodlijdende gemeen
ten geheel afhankelijk waren gesteld van de controle en middelentoewij
zing door de centrale overheid werd algemeen als onhoudbaar en strijdig 
met de zelfstandige positie van de gemeente in het Nederlandse staatsbestel 
gezien. Op 18 januari 1946 was door de ministers Lieftinck en Beel een com-
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missie ingesteld onder voorzitterschap van de burgemeester van Rotterdam, 
mr. P.J. Oud, met de opdracht maatregelen te beramen die konden leiden tot 
herstel van de financiële zelfstandigheid van de gemeenten. De Troonrede 
van 23 juli 1946 en van 16 september 1947 verwezen naar het werk van deze 
commissie en de spoedig te verwachten indiening van een wetsontwerp dat 
de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten voorlopig zou regelen. 
Het ingediende wetsontwerp heeft de hoofdlijnen van het rapport van de 
commissie-Oud gevolgd. Wijziging op enkele punten werden door de rege
ring aangebracht naar aanleiding van het commentaar van de Colleges van 
Gedeputeerde Staten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op het 
ontwerp-Oud. Van een definitieve regeling van de verhouding tussen Rijk 
en gemeenten op financieel gebied kon nog geen sprake zijn, vanwege de 
grote onzekerheid ten aanzien van de toekomstige financiële lasten voor 
gemeenten als gevolg van hun nieuwe sociaal-charitatieve taken.

Sedert in 1865 de gemeenten als zelfstandige inkomstenbron de accijnzen 
hadden verloren, is de financiering van de gemeenten, juist ook door de 
grotere gemeentelijke verplichtingen (onderwijs), een vraagstuk geweest. 
Nadat aanvankelijk de gemeenten het grootste deel van de personele belas
ting hadden toegewezen gekregen, werd in 1897 al een systeem ingevoerd, 
waarbij aan de gemeenten per inwoner óók uit de algemene middelen een 
uitkering werd gegeven. De wet van 15 juli 1929 (Stbl. 388) betreffende de 
herziening van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten bevatte 
een geheel nieuwe opzet, die voor de na-oorlogse regelingen voor de finan
ciering van de gemeenten én van de provincies richtinggevend is geweest: 
fondsvorming en nivellering ten gunste van de vroeger minder bedeelde 
lagere organen. Ingesteld werd het Gemeentefonds, dat gevoed zou worden 
uit opcenten op de vermogensbelasting en de apart ingevoerde gemeente- 
fondsbelasting. Naar een formule, waarin de draagkracht van de gemeenten 
en het uitgavenniveau voor politie, onderwijs, armenzorg en werklozen
zorg werden verdisconteerd, werden de gelden over de gemeenten verdeeld. 
De gemeenten behielden daarnaast een deel van de plaatselijk geheven per
sonele en grondbelasting. Met het systeem van het Gemeentefonds werd een 
gelijkmatiger belastingdruk bereikt - heffing van een eigen inkomstenbelas
ting werd aan de gemeenten niet meer toegestaan - alsook een beter over
zicht op het totaal aan belastingheffing in het land en een nivellering in het 
voorzieningsniveau van de gemeenten door een gelijkmatiger verdeling 
van de gelden over rijke en arme gemeenten. Het systeem was echter niet 
berekend voor de problemen, die uit de massale werkloosheid van de jaren 
'30 voortvloeiden. Gemeenten, die door de lagere inkomsten en door de 
hogere uitgaven voor de werklozenzorg noodlijdend waren geworden, 
konden op grond van bepaalde nog nader te noemen regelingen wel gehol
pen worden, maar verloren tevens hun zelfstandigheid, omdat de gemeen
tebegroting moest gaan voldoen aan door de centrale overheid te stellen 
eisen. De bezorgdheid bij regering en parlement over deze ontwikkelingen 
was zo groot, dat aan het eind van de jaren '30 een wetsontwerp werd voor
bereid dat aan de financiële noodlijdendheid en afhankelijkheid van de ge-
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meenten een einde zou maken. De Duitse inval verhinderde de indiening 
van dit wetsontwerp.

De bezettingstijd heeft de financiële problemen voor de gemeenten ver
ergerd. De invoering van de loonbelasting in 1940 maakte een einde aan de 
gemeentefondsbelasting, gevolgd door de opheffing of vermindering van 
een aantal eigen inkomstenbronnen van de gemeente, zoals opcenten op 
belastingen op persoonlijk inkomen of vermogen. Het besluit van 15 juli 
1943 (Nedl. Stscrt. 167) loste de hierdoor ontstane problemen op door nieu
we voedingsbronnen voor het Gemeentefonds aan te wijzen: delen van de 
grond-, de vennootschaps- en de personele belasting en het geheel van de 
pas ingevoerde ondernemingsbelasting. Over de jaren 1940-1942 had de be
taling aan de gemeenten naar het oude niveau uit de algemene rijksmidde
len plaats gevonden. De werkloosheidsuitgaven waren praktisch tot rijks
uitgaven gestempeld. Het stil vallen van de bedrijvigheid in de meeste ge
meenten aan het einde van de oorlog deden de eigen inkomsten van de ge
meenten echter ineenschrompelen, terwijl het uitgavenniveau voor de ge
meenten door de loon- en prijsinflatie en - na 1945 - door de kosten voor het 
herstel enorm was gestegen. De helft van het aantal gemeenten (totaal 1013) 
was noodlijdend geworden.

Naar schatting bedroegen de geaccumuleerde, met inbegrip van de reeds 
in geldleningen ondergebrachte tekorten bij de gemeenten eind 1947 300 
miljoen gulden. De regering achtte het onverantwoord een situatie te laten 
voortduren, waarbij de overheid op een of andere wijze suppleerde op de 
gemeentekassen, zonder een nadere regeling die de zelfstandigheid van de 
gemeenten overeind hield. Op dat moment was het immers zo dat de rijks
overheid toezicht hield op gemeenten, die hun huishouding voor een deel 
voerden op rijkskosten. Dit centrale toezicht was uiteraard niet naar de zin 
van gemeentebesturen en niet naar de wens van de Colleges van Gedepu
teerde Staten, die normaliter het toezicht op de financiële gestes van de ge
meentebesturen uitoefenen.23

De oplossing die de regering - in navolging van de commissie-Oud - 
voorstelde kwam er op neer dat de gemeenten hun begroting sluitend 
moesten kunnen krijgen op basis van de volgende inkomsten: het eigen ge
meentelijk belastinggebied, de uitkeringen uit het Gemeentefonds voor 
wedden van de burgemeester en de secretaris en voor de lasten van de ge
meenten voor onderwijs en armenzorg, een algemene uitkering uit het Ge
meentefonds (per inwoner berekend naar classificatie van de gemeenten) en 
een Bijzondere Uitkering uit het Gemeentefonds voor hulpbehoevende ge
meenten voor een beperkt aantal jaren. Het Gemeentefonds zou worden ge
voed uit de hoofdsommen van de grond- en de personele belasting, uit de 
ondernemingsbelasting en een bepaald percentage (aanvankelijk: 7,6%) van 
de totale opbrengst van de rijksbelastingen. De uitgaven voor de politie 
zouden voor rekening van het rijk komen. Deze laatste bepaling was nodig 
om aan de onzekerheid over de mogelijke terugvordering van de kosten 
van de rijkspolitie door de rijksoverheid een einde te maken.
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De belangrijkste discussiepunten tussen Staten-Generaal en regering over 
dit wetsontwerp worden hieronder per onderwerp gerangschikt, waarbij 
schriftelijke en mondelinge fase van de parlementaire behandelingen ineen 
zijn geschoven, zoals bij de beschrijving van alle grote wetgeving in dit boek 
is toegepast. Voorop stond de vraag van een deel van de Tweede Kamer of 
niet moest worden teruggekeerd naar de gemeentelijke vrijheid op het ter
rein van de belastingheffing. Het eigen gem eentelijk  belastinggebied  was 
immers goeddeels verdwenen, zodat nog slechts de vermakelijkheids- en 
straatbelasting overbleven. Met het oog op de noodzakelijke beperking van 
en eenheid in de belastingdruk had de regering het onjuist gevonden de ge
meenten veel armslag te geven bij het gebruik en bepalen van eigen belas
tinginkomsten. De collectiviteitsgedachte - Gemeentefonds gevoed uit rijks
belastingen - had de overhand gekregen. Tuin (PvdA) heeft op 11 juni 1948 
in de Tweede Kamer de opzet van het wetsontwerp op dit punt juist geacht. 
De vrijheid van belastingheffing voor de gemeenten kon het nadeel hebben 
dat de belastingdruk en de belastingsystemen van gemeente tot gemeente 
zouden verschillen. Andere Kamerleden zagen in het herstel van het eigen 
gemeentelijk belastinggebied de echte oplossing voor het herstel van de fi
nanciële zelfstandigheid van de gemeenten. De confessionele fracties, aan
gevoerd door de KVP-er IJsselmuiden, én de woordvoerder van de CPN, 
Hoogcarspel, kwamen op voor de gemeentelijke autonomie op belastingge
bied. Minister Witteman liet echter duidelijk weten dat van een terugkeer 
naar een dergelijke autonomie geen sprake meer kon zijn. Het algemeen 
belang en een behoorlijke verdeling van de lasten vereisten een collectieve 
benadering. Wél vond Witteman dat naast het collectief belastinggebied een 
gemeentelijk individueel belastinggebied noodzakelijk was. Deze visie her
haalde de minister tegenover senator Reijers (CHU), die op 13 juli 1948 stel
de dat het verantwoordelijkheidsgevoel bij gemeentebesturen en burgerij 
kon worden aangewakkerd bij een eigen belastingressort.24

Het meest omstreden punt in dit wetsontwerp was wel dat de gemeenten 
zelfs bij de heffing van de resterende gemeentelijke belastingen niet vrij 
waren. Het wetsontwerp kende namelijk een zogenaamde kortingsregeling 
(art. 1.5, definitief art. 1.6) op de uitkeringen aan de gemeenten vanuit het 
Gemeentefonds - uitgezonderd de weddenuitkering - , wanneer niet de 
hoogste opbrengst, volgens nader in AMvB’s aan te geven regels, aan ge
meentebelastingen zou worden geïnd. Witteman had, vooruitlopende op de 
invoering van deze wet, al eind 1947 circulaires uitgevaardigd, waarin de 
gemeentebesturen onder dreiging van de kortingsregeling werden verplicht 
de eigen belastingen tot een bepaalde hoogte op te heffen. Dat ging wel heel 
ver. De gemeenteraden van Maastricht en Terneuzen hebben dan ook laten 
weten de circulaires naast zich neer te leggen. Van verschillende zijden uit 
de Tweede Kamer werd in het Voorlopig Verslag tegen de circulaires gepro
testeerd. Men achtte de gemeentelijke bevoegdheden te zeer aangetast, ter
wijl de toon van de circulaires te autoritair werd bevonden. In het Kamer
debat wonden Sweens (KVP) en Hoogcarspel zich het meest op over de cir
culaires, terwijl Tuin de dreiging met de kortingsregeling daarentegen zeer

1834



Par. II. Bestuurlijke problemen: centrale overheid en lagere organen

juist achtte. Minister Witteman antwoordde dat de gemeenten vrij waren 
om de genoemde belastingen niet te heffen of lagere belastingen op te leg
gen. Men moest de circulaires slechts zien als wijze raadgevingen. De ge
meenten waren vrij om te beslissen hoe zij, bij het niet volgen van deze 
raadgevingen, de gekorte bedragen zouden willen compenseren. KVP, CPN 
en VVD waren ook niet zo enthousiast over de belastingen, die de circu
laires op het oog hadden: straatbelasting en vermakelijkheidsbelasting. De 
uitputting van deze belastingen zou wel eens schadelijk kunnen zijn voor 
de positie van de huiseigenaren (aldus KVP, VVD) of voor de culturele be
langen (aldus CPN). De minister gaf op dit punt geen krimp.25

De kortingsregeling zelf als stok achter de deur werd door Bierema (VVD) 
en Algera (ARP) een slecht instrument genoemd. Grootste bezwaar was wel, 
volgens deze Kamerleden, dat de zuinigheid van de gemeenten niet werd 
bevorderd. De gemeenten moesten immers maximale belastingen heffen 
om een maximale uitkering te krijgen. De kortingsregeling zou ook meer 
toezicht door G.S. meebrengen, waardoor de eigen verantwoordelijkheid 
van de gemeenteraad werd ondermijnd. Ook bij dit punt bleek dat de mi
nister, met zijn nogal centralistische interpretatie van het wetsvoorstel, 
meer succes oogstte bij de socialisten dan bij zijn eigen partij, de KVP. 
IJsselmuiden heeft op 15 juni 1948 bij de artikelsgewijze behandeling van 
het wetsontwerp de kortingsregeling bestreden. De centrale overheid had 
volgens hem niets te maken met de wijze waarop de gemeenten hun belas
tingen heffen. Zou dat wel het geval zijn, dan werd de gemeentelijke belas
ting een rijksbelasting. De gemeenten moesten volgens dit KVP-Kamerlid 
de mogelijkheid hebben tot differentiatie in de belastingheffing, om zo be
paalde lasten - polder- en waterschapslasten - voor de gemeentenaren te 
kunnen compenseren. Witteman betoogde dat elke regeling bezwaren heeft. 
In verband met de verdelende rechtvaardigheid kon het kortingsartikel niet 
worden gemist. Gelet ook op de situatie van de staatskas moesten de ge
meenten hun belastingcapaciteit volledig benutten. Omdat IJsselmuiden 
geen amendement had ingediend, maar slechts zijn afkeuring had geuit, zag 
de minister zich niet verplicht - naar zijn zeggen - bij de artikelsgewijze be
handeling aan de kortingsregeling te gaan sleutelen. Omdat stemming over 
de kortingsregeling werd verlangd, besloot de Kamer de stemmingen een 
dag later te doen houden. Men kan aannemen dat intern beraad, zowel in 
het kabinet als in de KVP-fractie heeft plaats gevonden. Op 16 juni 1948 
deelde Witteman de Kamer mede dat de kortingsregeling voor de regering 
van zo groot en essentieel belang was, dat bij onverhoopte verwerping de 
regering zich genoodzaakt zou zien het wetsontwerp in nader beraad te ne
men. Daarop hebben PvdA (20) en KVP (19) met 1 AR-Kamerlid (Verkerk) 
voor dit artikel gestemd, de overige Kamerleden, onder wie IJsselmuiden, 
tegen, zodat de uitslag 40 tegen 22 was.26 In de Eerste Kamer lagen de 
scheidslijnen over de kortingsregeling niet veel anders, al zei de CHU-sena- 
tor Reijers begrip te hebben voor de kortingsregeling.27

Bij circulaire had de regering aan de gemeenten laten weten dat de gewo
ne uitkering uit het Gemeentefonds voor de gemeenten - dus niet voor de
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wedden of de vergoeding van de lasten voor onderwijs en armenzorg - ge
houden zou zijn aan een gemeenteclassificatie (art. V), conform het bepaal
de in het wetsontwerp. De opcenten van de grond- en personele belastingen, 
waaruit deze gewone uitkering zou worden gefinancierd, zouden worden 
uitgekeerd naar een gemeentelijke indeling van 8 klassen, waardoor de 
kleinste gemeente per inwoner 8 gulden per jaar zou ontvangen, de grootste 
gemeente 22 gulden. In het oorspronkelijk wetsontwerp stond dat de inde
ling naar klassen bij AMvB kon geschieden, maar onder druk van de Kamer 
(Voorlopig Verslag) is de indeling naar 8 klassen met de daarbij behorende 
uitkeringssom in het wetsontwerp opgenomen. De klachten over de al te 
grote bevoegdheden bij de uitvoerende macht - het circulairebewind - kwa
men van de kant van de KVP, zodat de regering hier moeilijk omheen kon. 
Maar ook de PvdA had bezwaren tegen de methode om vooruitlopende op 
het wetsontwerp regelingen per circulaire op te leggen. De classificatie kon 
daarna als onderdeel van het wetsontwerp worden behandeld.28 De ge
meenteclassificatie met de daarbij behorende lage uitkeringen voor platte
landsgemeenten was in de Tweede Kamer omstreden. Verschillende frac
ties, die van de KVP, ARP en VVD, meenden dat het onjuist was in deze 
noodvoorziening de achterstelling van de plattelandsgemeenten te hand
haven. Iets te gemakkelijk werd, aldus betoogde Van der Weijden (KVP), er 
van uit gegaan dat de steden hogere uitgaven hadden voor voorzieningen 
op cultureel en sociaal terrein en dat derhalve belastingopbrengsten - waar
aan plattelanders en inwoners van kleinere steden gelijkelijk hadden bijge
dragen - ongelijk verdeeld mochten worden. De genoemde fracties zeiden 
hun steun toe aan een amendement van de commissie van rapporteurs uit 
de Kamer over dit onderwerp, waarbij de gemeenten in 5 klassen werden 
onderverdeeld met een bedrag van 10 gulden per inwoner voor de laagste 
klasse en 20 gulden per inwoner voor de hoogste klasse. De socialist Tuin, 
die het wetsontwerp in al zijn facetten had verdedigd en de inperking van 
de gemeentelijke autonomie ten behoeve van het hogere belang alsook de 
kortingsregeling zonder meer had aanvaard, wenste zich over de classificatie 
in dit wetsontwerp niet uit te spreken. Hij wilde de reactie van de minister 
afwachten.29

Witteman meende dat de classificatie had gewerkt als de bekende rode lap 
op de stier. Toch ging het hier slechts om een regeling die aansloot op de fei
ten. Grotere steden hadden kostbaarder voorzieningen dan de plattelands
gemeenten. Omdat het om een noodvoorziening ging, kon niet van de re
gering worden verwacht dat in dit wetsontwerp de achterstand in het peil 
van de voorzieningen op het platteland - die de minister erkende - werd 
weggewerkt. Verbetering van de voorzieningen op het platteland moest 
maar wachten tot betere tijden waren aangebroken. Hij had dan ook bezwaar 
tegen het amendement, dat volgens hem tot gevolg zou hebben dat geld 
terecht zou komen bij gemeenten, die het niet nodig hadden. Hij wilde der
halve niet verder gaan dan kleine wijzigingen in het classificatiesysteem toe 
te staan. Nadat de Kamerleden Verkerk en IJsselmuiden een klemmend be
roep op de minister hadden gedaan juist voor de middelgrote gemeenten
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iets te doen, kwam de minister met het voorstel om de classificatie te beper
ken tot 5 klassen en de gemeenten tot 25.000 inwoners 10 gulden per inwo
ner uit te keren, de gemeenten tot 250.000 iets minder te verstrekken per 
inwoner dan het amendement had voorgesteld en de grootste steden het 
maximum van 20 gulden voor elke inwoner boven de 250.000 toe te ken
nen. De meerkosten van dit regeringsvoorstel bedroegen slechts een paar 
ton. De commissie van rapporteurs ging met dit voorstel akkoord en trok 
vervolgens haar amendement in. Ook de Eerste Kamer bij monde van 
Hommes (ARP) slaagde er niet in Witteman er van te overtuigen dat het 
dringend noodzakelijk was de achterstand van het platteland ten opzichte 
van de grotere steden weg te werken. Witteman vond dat de kleine ge
meenten vrij aardig uitkwamen.30

Onder druk van de Tweede Kamer is Witteman ook overgegaan tot wij
ziging van de jaarzveddeuitkering. Het maximum van de uitkering ter ver
goeding van de jaarwedden van de burgemeester en secretaris bedroeg vol
gens het ingediende wetsvoorstel 3000 gulden. Deze uitkering was daarmede 
even hoog als in de oude regelingen en derhalve niet in overeenstemming 
met het sedertdien gestegen prijspeil, aldus de gehele commissie van rap
porteurs in het Voorlopig Verslag. Omdat het de bedoeling was, volgens de 
tekst van het betreffende artikel in het wetsontwerp, tot een maximum van 
75% de kosten van de wedden te vergoeden, leek het juister het maximum 
uit te keren bedrag reëel aan die 75% aan te passen en derhalve te verhogen. 
Een dergelijke verhoging kon een beroep op een bijzondere uitkering - zie 
hieronder - vermijden. Omdat de regering aanvankelijk niets voor een bij
stelling van dit bedrag voelde, kwam op 8 juni 1948 de commissie van rap
porteurs met het voorstel het bedrag voor jaarwedden op 5000 gulden maxi
maal te brengen. Nadat Verkerk (ARP) op 15 juni 1948 het amendement had 
verdedigd door er op te wijzen dat in de kleinste plaatsen de maximum- 
wedden al 8200 gulden te samen bedroegen en de 3 mille slechts 36% van de 
kosten konden vergoeden, was Witteman bereid tot concessies. De minister 
nam het amendement op de jaarweddeuitkering over, nadat de commissie 
van rapporteurs zich akkoord had verklaard met het voorstel van de minis
ter om het maximum op 4500 gulden te fixeren.31

De sterk centralistische opzet van dit wetsontwerp kwam ook tot uiting in 
de bepalingen ten aanzien van de Bijzondere U itkering voor hulpbehoe
vende gemeenten, de originele vondst in dit wetsontwerp. Tot de indiening 
van dit wetsontwerp bestonden er al regelingen om gemeenten die finan
ciële tekorten hadden bij te staan. In de tweede helft van de 19e eeuw func
tioneerde een regeling, waarbij de enkele noodlijdende gemeenten door 
provincie en Rijk gezamenlijk werden geholpen, waarvoor de rijkshulp 
werd vastgelegd bij de wet van 18 juni 1892 (Stbl. nr. 141). In 1925 werd de 
bestaande regeling uitgebreid met door de regering in overleg met G.S. te 
stellen voorwaarden bij de hulpverlening aan een gemeente, waarbij de 
controle op de naleving bij G.S. werd gelegd. Een van die voorwaarden was 
dat de eigen inkomsten moesten worden opgevoerd en de uitgaven moes
ten worden beperkt. De snelle toename van het aantal noodlijdende ge-
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meenten leidde tot de wet van 22 december 1933 (Stbl. nr. 715), waarbij uit de 
rijkskas bijdragen of voorschotten konden worden verstrekt voor een pe
riode van één jaar, na overleg met G.S. De voorwaarden van de regeling 
van 1925 waren in deze wet geïncorporeerd. Omdat ondanks de extra bijdra
gen uit het Werkloosheidsfonds het aantal hulpbehoevende gemeenten en 
daarmee de steunbedragen uit de rijkskas toenamen, heeft de regering op 21 
oktober 1938 een wetsontwerp ingediend om de gemeenten te verplichten 
gemeentelijke inkomstenbelasting te heffen. Het uitbreken van de oorlog 
voorkwam de afhandeling van dit wetsontwerp, dat in 1946 werd ingetrok
ken. Zoals hiervoor in de algemene inleiding is beschreven was het aantal 
gemeenten dat noodlijdend en daarmee afhankelijk van rijkssteun en on
derworpen aan rijksvoorwaarden was geworden sedert het uitbreken van de 
Wereldoorlog zo drastisch gestegen, dat er weinig anders opzat dan met de 
beperkte rijksmiddelen te zorgen dat de noodlijdende gemeenten tijdelijk 
werden geholpen en werden gedwongen zo snel mogelijk een sluitende be
groting te creëren. Want alleen met een sluitende begroting kon een ge
meente zich financieel zelfstandig, derhalve los van allerlei voorwaarden 
en controles die inherent waren aan het systeem van hulpverlening van de 
kant van het Rijk, voelen. De oplossing die men in het wetsontwerp Nood
voorziening Gemeentefinanciën hiervoor heeft gevonden was de Bijzon
dere Uitkering.

Dat de Bijzondere Uitkering, gelet ook op de traditie van de vooroorlogse 
hulpverlening aan noodlijdende gemeenten, sterk centralistisch van opzet 
was, was te begrijpen. De overheid had nu eenmaal te maken met grote fi
nanciële problemen, zodat de noodlijdende gemeenten onder straffe curate
le werden gesteld. De Bijzondere Uitkering, welke voor de dienstjaren 1948, 
1949 en 1950 ongewijzigd zou gelden, zou door de minister van Binnen
landse Zaken en van Financiën, gehoord het College van G.S., worden vast
gesteld, op het bedrag dat naar het oordeel van de ministers nodig was om 
de gewone dienst van de gemeentebegroting sluitend te maken. Bij de vast
stelling van dit bedrag zou rekening worden gehouden met de dekking van 
de tekorten van vorige dienstjaren volgens een door de twee ministers, G.S. 
gehoord, goedgekeurd dekkingsplan. Concreet kwam het er op neer dat het 
verloop van de gemeentebegrotingen voor 1947 als uitgangspunt zou wor
den genomen en dat men slechts met de begrotingen voor 1948 in zoverre 
rekening wilde houden, indien nieuwe wetgeving op sociaal terrein en op 
dat van de huisvesting hogere financiële verplichtingen voor de gemeenten 
met zich zou brengen. De regering wilde voorkomen dat de gemeenten de 
gelegenheid zouden krijgen hun begrotingen bij te stellen in de hoop in 
aanmerking te komen voor de Bijzondere Uitkering.

Er was veel twijfel of de Bijzondere Uitkering, ten bedrage van 97.5 mil
joen gulden per jaar (geraamd 1948), er in zou slagen de noodlijdendheid 
van een aantal gemeenten op te heffen. De Colleges van G.S. in de provin
cies Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland hadden de regering, ten tijde 
van de voorbereiding van het wetsontwerp, er dan ook op gewezen dat de 
door de oorlog getroffen gemeenten met hun hoge kosten voor het herstel
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met de Bijzondere Uitkering niet geholpen waren. G.S. van deze provincies 
stelden voor een deel van het Gemeentefonds voor de getroffen gemeenten 
te reserveren. Ook de vaststelling van de Bijzondere Uitkering voor een ge
meente voor drie jaar op een gefixeerd bedrag leek een slag in de lucht. Met 
geen mogelijkheid kon worden voorspeld of de opbrengsten van de ge
meentebelastingen en de gemeentebedrijven en de uitgaven van de ge
meenten niet geweldig zouden kunnen tegenvallen. De indieners van het 
wetsontwerp waren weliswaar bereid bijzondere aandacht te schenken aan 
bepaalde gemeenten, G.S. gehoord, maar wensten verder niet aan het sys
teem te tornen. Niet het noodzakelijke, maar het financieel mogelijke 
moest voorop staan. De Bijzondere Uitkering mocht derhalve niet tussen
tijds worden verhoogd of verlaagd. De regering kondigde daarbij aan dat ka
pitaalsinvesteringen door lagere overheidsorganen wettelijk aan banden 
zouden worden gelegd. Het aantal gemeenten dat voor een Bijzondere Uit
kering in aanmerking zou komen werd geschat op 448.32 De regering 
vreesde dat dit getal nog zou toenemen in de toekomst.

De KVP-Kamerleden Sweens en IJsselmuiden, alsook de socialist Tuin, 
vonden in de Kamer op 11 en 15 juni 1948 dat het wetsvoorstel zeker op het 
punt van de Bijzondere Uitkering de gemeenten in een al te strak keurslijf 
wilde persen. Het ministeriële oordeel over hetgeen wel per gemeente aan 
inkomsten redelijk moest worden geacht woog te zwaar, waardoor maat
schappelijke ontwikkelingen, zoals op het gebied van de lonen en prijzen, 
niet konden worden bijgehouden. Dat de ondertekenaars van het wetsont
werp, Witteman en Lieftinck, hadden gesteld dat gemeenten, die niet uit
kwamen met een Bijzondere Uitkering, maar moesten bezuinigen, werd 
door IJsselmuiden afgewezen: de centrale overheid moest allereerst bezui
nigen. Dit KVP-Kamerlid was daarbij nieuwsgierig hoe de Bijzondere Uit
kering wel werd vastgesteld. Daarentegen vond Bierema dat de Bijzondere 
Uitkeringen, gebaseerd als ze waren op uitgaven in het verleden, een pre
mie waren op minder zuinig beheer. Hij vreesde de willekeur, die moest 
ontstaan bij het vaststellen van de uitkeringen naar tamelijk subjectieve 
normen.

Witteman antwoordde de Tweede Kamer dat naast de objectieve uitke
ring - zoveel gulden per hoofd van de bevolking - een subjectieve was inge
voerd, welke rekening hield met factoren als draagkracht en behoefte. Gelet 
op de wens van veel fracties om meer aandacht te schenken aan de bijzon
dere omstandigheden van een aantal gemeenten, leek het Witteman on
mogelijk een systeem te bedenken met objectieve maatstaven. De fondsvor
ming, welke ten grondslag lag aan alle uitkeringen aan de gemeenten, bracht 
nu eenmaal met zich mee dat gewerkt moest worden volgens de zogeheten 
verdelende rechtvaardigheid. Verhoging van de ene factor bracht onver
mijdelijk verlaging van de andere factor met zich mee. De weinig vleiende 
woorden van de meeste woordvoerders in de Kamer over de Bijzondere 
Uitkering liet de minister dan ook maar voor wat ze waren. Een voorstel 
van de commissie van rapporteurs om het initiatief tot vaststelling van de 
Bijzondere Uitkering te doen berusten bij G.S. - in plaats van de beslissing
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aan de twee ministers te laten, G.S. gehoord - werd door Witteman overge
nomen. De wens naar decentralisatie was daarmede gehonoreerd, terwijl het 
ook juister was G.S., die de gemeenten door en door kenden, de Bijzondere 
Uitkering in beginsel te laten voorstellen.33

Juist in verband met de hoogte van de Bijzondere Uitkering hadden en
kele Kamerleden aangedrongen op verhoging van het percentage aan rijks
belastingen  dat aan het Gemeentefonds zou worden uitgekeerd. Het oor
spronkelijke percentage in het wetsvoorstel was 7,6%, hoewel de commissie- 
Oud 8,2% had voorgesteld. Zowel KVP als PvdA drongen in het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer aan op hantering van het percentage van 
8,2%, teneinde de gemeenten enige armslag te geven en aldus te voorkomen 
dat bij de kleinste tegenslag de oude moeilijkheden voor de gemeenten 
zouden terugkeren. De regering had het lagere percentage gekozen, omdat 
de belastingopbrengsten waren gestegen en een lager percentage voldoende 
leek om het gemeentefonds aan de nodige middelen te helpen. In de Me
morie van Antwoord gaven de ministers Witteman en Lieftinck toe dat ho
gere opbrengsten meestal samenhingen met hogere uitgaven - prijsstijgin
gen -, zodat bijstelling inderdaad gewenst leek. Bij Nota van Wijziging van 
25 mei 1948 stelde de regering voor om het cijfer op 8% te brengen (219 mil
joen gulden). Door wijziging van de pensioenverplichtingen voor de ge
meenten kon worden afgezien van de invoering van 8,2%. Bij de monde
linge debatten toonde Witteman zich verbaasd dat hij geen complimenten 
kreeg voor deze verbetering, toen Kamerleden als Sweens, Tuin en 
Hoogcarspel een verhoging van de rijksbijdrage aan het Gemeentefonds 
wensten met het oog op een hogere bijzondere uitkering.34

Zoals hiervoor is aangegeven hebben nogal wat fracties in de Tweede Ka
mer bezwaar gehad tegen onderdelen van het wetsontwerp. Vooral 
IJsselmuiden had veel kritiek, terwijl de socialist Tuin het ontwerp op bijna 
alle punten verdedigde. CPN, KVP, ARP en VVD hebben hun zorgen geuit 
over de mogelijke aantasting van de zelfstandige positie van de gemeente 
door de grote invloed van de centrale overheid in de opzet van dit wets
ontwerp. Alle fractiewoordvoerders toonden zich uiteindelijk tevreden met 
het wetsontwerp, dat voorlopig een einde maakte aan een onhoudbare 
toestand. Het tijdelijk karakter van het wetsvoorstel verzoende alle fracties 
met de gekozen oplossing. De Noodvoorziening Gemeentefinanciën werd 
op 16 juni 1948 dan ook zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Ka
mer aanvaard. Ook in de Eerste Kamer werd het wetsvoorstel op 13 juli 1948 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard, nadat Hommes (ARP), Reijers 
(CHU) en De Dreu (PvdA) over het onderwerp gesproken hadden. Ook in de 
senaat bleek de PvdA het wetsvoorstel het meest te waarderen, waar ARP en 
CHU hun zorg uitten over de positie van de kleine gemeenten 35

De Noodvoorziening heeft langer moeten functioneren dan aanvankelijk 
was gedacht. Begin 1952 (Stbl. nr. 39, 24 januari 1952) werd de noodvoorzie
ning verlengd tot en met 1952, waarbij onder meer de jaarweddeuitkering 
werd verhoogd tot 4500 gulden en de Bijzondere Uitkering op voorstel van 
G.S. voor de jaren 1951 en 1952 kon worden herzien dan wel alsnog kon
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worden toegekend. In afwachting van een definitieve Financiële Verhou
dingswet kwam de wet betreffende de financiële verhouding tussen Rijk en 
gemeenten voor de jaren 1953 tot en met 1957 (werd 1960) tot stand (Stbl. nr. 
17, 8 januari 1955). Deze tijdelijke voorziening heeft de Bijzondere Uitkering 
en de algemene uitkering voor de gemeenten te samen genomen als basis 
voor een nieuwe algemene uitkering. Er bleef de mogelijkheid de nieuwe 
algemene uitkering te verhogen voor die gemeenten die, ondanks het op 
redelijk peil brengen van de eigen inkomsten, een financieel tekort hadden 
aan te wijzen. Een aanvrage tot verhoging van de algemene uitkering kon 
worden gehonoreerd op advies van G.S. en de nieuw ingestelde Raad van 
Advies voor de Gemeentefinanciën. De mogelijkheid subjectieve verhogin
gen toe te kennen was vooral geschapen met het oog op de onzekerheid 
over de uitkeringen voor onderwijs en armenzorg, van welke sectoren de 
ontwikkelingen niet geheel te voorzien waren. Op basis van het eindrapport 
van de commissie-Oud van 24 september 1956 over de opzet van een defini
tieve regeling van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten en 
de discussies in vakkringen diende de regering pas op 10 april 1959 het wets
ontwerp in op de financiële verhouding Rijk-gemeenten, die sinds 2 juli 
1961 (Stbl. nr. 217, Financiële Verhoudingswet-1960) de verdeling van de be
lastinggelden voor en over de gemeenten met ingang van 1 januari 1960 be
heerste tot de invoering van de Financiële Verhoudingswet-1984 (Stbl. nr. 
650, 1983) en de daarop gevolgde verfijningen (Stbl. nr. 179, 1984). De Finan
ciële Verhoudingswet-1960 kende de mogelijkheid om de objectieve uitke
ringen uit het Gemeentefonds subjectief te herzien en te verhogen voor een 
noodlijdende gemeente en na drie jaren deze verhoging te "veralgemenen" 
en bij verbeterde financiële situatie van deze gemeente weer te verlagen, het 
befaamde art. 12. In de Financiële Verhoudingswet-1984 leeft het artikel over 
de aanvullende bijdrage voor noodlijdende gemeenten onder dezelfde 
nummering voort. Het instituut van de Bijzondere Uitkering, een van de 
kernstukken van de Noodvoorziening Gemeentefinanciën-1948, heeft der
halve als subjectieve verhoging (1955) en in art. 12 (FVW-1960 en 1984) ac
tualiteit gehouden. De Noodvoorziening Gemeentefinanciën-1948 was dan 
ook een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de wetgeving voor de 
regeling van de financiële betrekkingen tussen Rijk en gemeenten.36

e. H erziening regeling provinciale financiën
Hoewel - afgezien van Zeeland - geen van de Nederlandse provincies in 

de eerste jaren na de bezetting in financiële problemen verkeerde, was een 
herziening van de financiële regeling voor de provinciën toch nodig. Zou 
namelijk niet gezorgd worden voor een meer genivelleerd systeem van in
komstenverdeling over de provincies, dan mocht verwacht worden dat bin
nen niet al te lange tijd enige arme provincies wél in de problemen zouden 
komen. Vervolgens moest de regering, die zo'n belang hechtte aan een 
loon- en prijsstop, voorkomen dat de provincies ongelijk belastingen zou
den gaan heffen, hetgeen zijn uitwerking kon hebben op de loon- en prijs- 
spiraal.
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Sedert 1905 hadden de provincies een eigen inkomstenbron toegewezen 
gekregen, doordat opcenten mochten worden geheven op inkomsten-, ver
mogens- en grondbelasting. Door het verschil in draagkracht per provincie 
konden sommige provincies met weinig opcenten genoegen nemen, terwijl 
andere provincies - met name Drente - met het maximum aan opcenten 
slechts een sober beleid konden voeren. Het besluit van 15 juli 1943 (Nedl. 
Stcrt. nr. 167) met betrekking tot de provinciale financiën bracht een aan
zienlijke verandering in de financiering teweeg. Het aandeel in de directe 
belastingen voor de provincies verviel. Dit werd gecompenseerd door ho
gere opcenten op de grond- en de personele belasting én door een toeslag uit 
de staatskas van een deel van de staatsheffingen uit de grond- en personele 
belasting naar elf gelijke delen. De minst draagkrachtige provincies gingen 
er op vooruit, de rijkere provincies er op achteruit. Door de oorlogsschade 
en de veelvuldige samenwoning kwamen de inkomsten - voor Rijk en pro
vincie - uit de personele en de grondbelasting lager uit, zodat dit stelsel be
gon te kraken. Door schrapping op veel subsidieposten van de provincies - 
onder meer aan de gemeenten voor allerlei maatschappelijk werk - konden 
de meeste provincies, op Zeeland na, voor 1947 de begroting nog sluitend 
krijgen.

De sedert januari 1946 bestaande commissie-Oud, die als hoofdopdracht 
had voorstellen te doen ter oplossing van de financiële problemen van de 
gemeenten, kreeg ook het verzoek voorstellen te doen ter herziening van de 
regeling van de provinciale financiën. Het rapport van de commissie-Oud 
over dit onderwerp, uitgebracht op 1 augustus 1947, is door de regering 
goeddeels overgenomen. De voorstellen waren uiteraard aan alle Colleges 
van G.S. voorgelegd en hadden daar vrijwel overal instemming verworven. 
De commissie-Oud had in haar voorstellen teruggegrepen op de twee 
hoofdkenmerken van de regeling-1943: nivellering ten behoeve van arme 
provincies en wel door middel van uitkeringen volgens een bepaalde 
sleutel uit de rijkskas.

Het op 18 februari 1948 onder verantwoordelijkheid van de ministers van 
Binnenlandse Zaken, Financiën en Verkeer-en-Waterstaat ingediende wets
ontwerp zag er als volgt uit. De provinciale belastingheffing werd beperkt 
gehouden tot opcenten op de personele en grondbelasting, voor 1948 ge
raamd op ca. 25 miljoen gulden. Daarnaast zou 0,7% van de opbrengst van 
bijna alle rijksbelastingen, voor 1948 geraamd op ca. 16 miljoen gulden, aan 
de provincies worden toegewezen, waarbij de volgende verdeelsleutel zou 
worden gehanteerd: een derde naar het aantal inwoners, een derde naar de 
oppervlakte en een derde in elk gelijke delen. Evenals bij de Noodvoor
ziening Gemeentefinanciën was aan de uitkering uit de rijkskas ten behoeve 
van de provincies een kortingsclausule gekoppeld, waardoor de provincies 
werden aangespoord - op straffe van korting op de rijksuitkering - het eigen 
belastinggebied maximaal te benutten. De provincie Zeeland werd blijvend 
geholpen doordat bepaald werd dat bij de berekening van de oppervlakte 
voor de verdeelsleutel van de rijksuitkering de wateroppervlakte van Zee
land moest worden meegerekend. Voor de jaren 1948 en 1949 zou Zeeland
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extra geld krijgen om de lasten van de oorlogsverwoestingen te kunnen 
dragen (droogmaling en herinrichting polders). Hieraan moet worden toe
gevoegd dat de provincies voor de aanleg en het onderhoud van de provin
ciale wegen uit het voor de oorlog ingestelde Verkeersfonds ook nog geld - 
voor 1948 een bedrag van 16 miljoen gulden - kregen. De voor het wetsont
werp verantwoordelijke bewindslieden kondigden aan dat aan nadere rege
lingen voor dit onderdeel van de provinciale zorg werd gewerkt.37 Pas bij 
Nota van Wijziging van 6 augustus 1948 is in dit wetsontwerp het begrip 
"Provinciefonds" - naar analogie van het sedert 1929 al bestaande Gemeen
tefonds - gevoegd, waarin de beschikbaar gestelde rijksmiddelen ten behoeve 
van de provincies zouden worden gestort. Hierdoor werd voorkomen dat de 
gelden, die met de kortingsregeling zouden worden bespaard, naar de rijks
kas zouden terugvloeien, hetgeen de schijn kon wekken dat de overheid uit 
eigen belang de kortingsregeling zou hanteren.

Vanuit de Tweede Kamer zijn in het Voorlopig Verslag bezwaren geuit 
tegen het toegewezen bedrag uit de rijksbelastingen voor de provincies, 
waardoor de provincies onvoldoende nieuwe taken zouden kunnen aan
pakken, alsook tegen de kortingsregeling. De indieners van het wetsontwerp 
hebben er op gewezen dat Nederland als één belastinggebied moest worden 
beschouwd, waardoor het uitgesloten was dat bepaalde overheidslichamen 
recht hadden op bepaalde belastingdelen. De verdeling van de belastingin
komsten over de overheidslichamen van het land was een zaak van doel
matigheid, samenhangend met het algemeen overheidsbeleid. Onder de er
kenning dat de provincies zich in de toekomst voor nieuwe taken zouden 
zien gesteld, meenden de ministers dat de financiële ruimte van de staat op 
dat moment meer geld voor de provincies uitsloot. Vanuit deze filosofie 
leek het de ministers redelijk de uitkering uit het Provinciefonds te koppe
len aan de inning van de eigen provinciale belastingen. De ministers wilden 
dan ook niet van een kortingsregeling spreken, maar van een "evenredig- 
heidsartikel", waardoor de provincies naar evenredigheid van hun eigen 
inspanningen een uitkering konden krijgen uit het voor dit doel beschikba
re bedrag 38

Omdat de totale opbrengst in het systeem van dit wetsontwerp niet hoger 
was dan hetgeen het voor 1943 gehanteerde systeem - de inflatie meegere
kend - zou opbrengen, is door de Tweede Kamer bij de mondelinge debatten 
over dit wetsontwerp niet ernstig aangedrongen op verandering van het 
percentage dat de rijkskas voor het Provinciefonds zou fourneren. Ook leek 
de nivellering via de verdeelsleutel van het Provinciefonds billijk. Het 
"evenredigheidsartikel" echter was omstreden. G.S. van Gelderland hadden 
zich in een adres aan de Tweede Kamer beklaagd over dit artikel, dat de zui
nigheid niet bevorderde en er toe kon leiden dat provincies maximaal be
lasting moesten heffen om te voorkomen dat het kortingsgeld via het Pro
vinciefonds - het kortingsgeld werd als een van de middelen voor dat fonds 
aangewezen - toe zou vallen aan andere provincies. Algera (ARP) diende bij 
de Kamerdebatten op 29 en 30 september 1948 een amendement in, dat de 
strekking had het hele kortingsartikel of "evenredigheidsartikel" uit het
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wetsontwerp te lichten. Hij onderstreepte de bezwaren van de Gelderse ge
deputeerden. Bij de stemming over dit amendement, dat door de minister 
van Binnenlandse Zaken niet al te krachtig werd bestreden - de provincies 
hadden de naam zuinig te zijn, zodat een verstandig beleid ten aanzien van 
het eigen belastingtarief én de fondsuitkering mocht worden verwacht -, 
bleken socialisten de enige voorstanders van het kortingsartikel te zijn. Bij 
de stemming over het amendement-Algera stemde de PvdA-fractie tegen en 
waren alle andere fracties voor (47 tegen 18 PvdA). Precies als bij de Nood
voorziening Gemeentefinanciën stelde de PvdA zich op het standpunt dat 
in een tijd van armoede de centrale overheid van de lagere organen mocht 
vragen het eigen belastinggebied zoveel mogelijk te gebruiken. Het wetsont
werp is vervolgens zonder hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer op 
30 september 1948 en vervolgens door de Eerste Kamer op 24 november 1948 
aanvaard.39

De nieuwe Provinciewet van 25 januari 1962 (Stbl. 17) kent nog steeds als 
een financiële bron voor de provincies het Provinciefonds, dat - gevoed 
door een bepaald percentage van enkele belastingen - volgens een bepaalde 
sleutel (in 1962: in drie delen, namelijk naar evenredigheid van oppervlak
te, van inwoners en in gelijke parten) het geld verdeelt. Bij de wet Uitkerin
gen Wegen van 12 juli 1966 (Stbl. 367) is ook een regeling getroffen voor de 
kosten van aanleg en onderhoud van het provinciale wegennet.
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waren goedgekeurd. Veel gemeenteraden waren aan de slag gegaan zonder de termijn voor het 
onherroepelijk worden van de goedkeuring af te wachten. Voorgesteld werd om bij de beoorde
ling van de rechtsgeldigheid van de desbetreffende besluiten de termijn voor het onherroepe
lijk worden van de goedkeuring van de geloofsbrieven van de nieuwe gemeenteraadsleden bui
ten beschouwing te laten. TK (19 febr. 1947, p. 1165) en EK (6 mrt. 1947, p. 499) gingen zonder 
beraadslaging en hoofdelijke stemming akkoord; zie Staatsblad H. 88, d.d. 8 mrt. 1947.
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16 Zie TK 21 nov. 1946, Algera, pp. 398-401; IJsselmuiden, pp. 401 I- 403 I; Tuin, pp. 403-404; 
Krol, p. 408; Korthals, p. 412; Wagenaar, pp. 413 II- 415 I; Maenen, pp. 417-418; Beel, p. 426. 
Ook: V.V. en Mem. v. Antw., Rijksbegr. 1947, hfdst. V, betr. afd. II, Binnenlandse Bestuur, 
Overmatige bes tuur scentralisatie, HTK 1946-1947, Bijlagen A. Voor de overdracht van we
deropbouwwerkzaamheden naar de gemeenten op initiatief van de minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting, 5 aug. 1948, zie: S.O. van Poelje, S.F.L. baron van Wijnbergen, De 
Ylederopbouwwet, 's-Gravenhage 1951, p. 22.

17 EK 6 febr. 1947, In ’t Veld, pp. 220-222; Zegering Hadders, pp. 223-224; Reijers, p. 227; Tjeenk 
Willink, pp. 234-236; Beel, EK 7 febr. 1947, pp. 239-241.

18 Mem. v. Antw., hfdst. V, Rijksbegr. 1948, afd. II, Binnenlands Bestuur, Gemeentebesturen, 
HTK 1947-1948 Bijlagen A.

19 Algera, TK 21 nov. 1946, p. 400 II; Beel, 22 nov. 1946, p. 426 II.

V.V. en Mem. v. Antw., hfdst. V, Rijksbegr. 1948, afd. II, Gemeentebesturen, HTK 1947- 
1948 Bijl. A; TK 20 nov. 1947, Maenen, p. 396; Beernink, p. 410; Tuin, p. 406; min., p. 424. 
Genoemd wetsontwerp Gem eenschappelijke Regelingen: zie de Mem. v. Toel. op 
wetsontwerp nr. 1198, HTK 1948-1949 Bijlagen, Algemeen, en het Voorlopig Verslag, idem, 
d.d. 6 okt. 1949.

21 Algera, TK 21 nov. 1946, p. 401; idem, TK 19 nov. 1947, pp. 392 11-393 I. Tuin, idem, p. 405 II; 
Wagenaar, p. 415 I; min. p. 424 I.

22 Schneider, EK 7 febr. 1947, pp. 248-249 I; Beel, p. 252 I.

23 Voor deze schets van de ontwikkelingsgang van de wettelijke regelingen van de 
gem eentefinanciën is gebruik gem aakt van de M emorie van Toelichting op de 
Noodvoorziening Gemeentefinanciën, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 644 en W. Bonnema, J.P. 
de Looff, A. Volgers, De G em eentefinanciën, dl. I, Alphen a.d. Rijn 1979, pp. 90-99. 
Achtereenvolgens zijn te onderscheiden: de wet van 7 juli 1865, Stbl. 79 (gemeenten kregen 
4 /5  deel van de rijks-personele belasting); de uitkering per inwoner en vergoeding wedden 
werd ingevoerd bij wet van 24 mei 1897, Stbl. 156; de financiële verhouding rijk-gemeente 
wet van 15 juli 1929, Stbl. 388, trad op 1 mei 1931 in werking; de problemen in de volgende 
jaren werden bestreden door: Wet Steun Noodlijdende Gemeenten van 22 dec. 1933, Stbl. 
715 (voorschotten en rijksbijdragen) en de Wet Werkloosheidsuitgaven gemeenten van 4 
maart 1935, Stbl. 76 (Subsidiefonds voor uitgaven werkloosheid).

24 Mem. v. Antw., betr. wetsontwerp nr. 644, HTK 1947-1948 Bijlagen, p. 17; Voorlopig 
Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 644, p. 9; IJsselmuiden, TK 15 juni 1948, pp. 1918- 
1919; Tuin, p. 1914; Hoogcarspel, pp. 1921 II- 1923; Witteman, p. 1926 II; Reijers, EK 13 juli 
1948, pp. 717-718 en Witteman, idem, p. 721.

2  ̂ Bedoelde circulaires van 19 nov. en 2 dec. 1947; zie Mem. v. Antw., p. 21, op Voorlopig 
Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 644, p. 11; Sweens, TK 11 juni 1948, p. 1912 II; 
Hoogcarspel, p. 1931; Tuin, p. 1915 II; Witteman, pp. 1927 II en 1932 I.

2f> Bierema, p. 1921 TK 15 juni 1948; Algera, p. 1925 I; Witteman, p. 1930; IJsselmuiden, pp. 
1918-1920, idem, p. 1936 en reactie Witteman; stemming, p. 1942 II, TK 16 juni 1948.

27 Reijers, EK 13 juli 1948, p. 718; Witteman, p. 721 I.

28 Mem. v. Toel., wetsontwerp nr. 644, p. 6; Voorlopig Verslag, idem, p. 11; Nota van 
Wijziging van 25 mei 1948, nr. 644, stuknr. 7, betr. art. 2.

29 TK 11/15 juni 1948, Van der Weijden, pp. 1924-1925; Tuin, p. 1915 II, ook Sweens, p. 1912 II 
en Bierema, p. 1921.
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30 Witteman, a.v., p. 1928 I; Verkerk, p. 1934 I; IJsselmuiden en Witteman, idem; afwikkeling 
slot p. 1934 II. Zie het amendement Commissie van Rapporteurs, d.d. 10 juni 1948, nr. 644 
stuknr. 14, na het eindverslag van deze Commissie van 8 juni 1948. Verder: Hommes, EK 13 
juli 1948, p. 717; Witteman, idem, p. 720.

31 Voorlopig Verslag, wetsontwerp nr. 644, p. 12; Mem. v. Antw. aan TK, idem, p. 20; 
amendement Commissie van Rapporteurs, 8 juni 1948, nr. 644, stuknr. 10; Verkerk en 
Witteman, alsmede afwikkeling, TK 15 juni 1948, p. 1933.

32 Bij circulaire van 2 dec. 1947 werden de gemeenten reeds gewezen op de noodzaak 1947 als 
uitgangspunt te nemen voor de Bijzondere Uitkering. Zie Mem. v. Toel., wetsontwerp nr. 
644, pp. 4-5; Voorlopig Verslag Tweede Kamer, idem, p. 10; Mem. v. Antw. aan TK, idem, pp. 
18-19 I. Bedoelde wet op de kapitaalsuitgaven van gemeenten is geworden de wet 
Kapitaalsuitgaven Publiekrechtelijke Lichamen (30 mei 1963, Stbl. 239). Hier moet evenwel 
bij worden aangetekend dat voor de na-oorlogse periode de controle op de uitgaven voor de 
wederopbouw door de publiekrechtelijke lichamen veel urgenter was, zodat in dit verband 
de Wet Bijdragen Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen, welke nog in de periode-Beel 
werd ingediend op 18 mei 1948 - zie de paragraaf in Onder Lieftincks bewind over de 
vergoeding van de Materiële Oorlogsschaden in dit boek - en werd vastgesteld op 25 januari 
1951, Stbl. nr. 23, van veel groter belang was.

33 Sweens, TK 11 juni 1948, p. 1911 II; Tuin, p. 1915 II; IJsselmuiden, p. 1920; Bierema, p. 1921; 
Witteman, pp. 1926-1927 en p. 1932 I; am. behandeling, p. 1935. In de EK heeft Hommes p. 716 
1, 13 juli 1948 gevraagd om speciale aandacht voor de kosten van wegen. Gemeenten kregen 
uit Verkeersfonds gelden verstrekt; Witteman zei toe dat de commissie-Oud dit nader zou 
uitwerken. Dit resulteerde in de Wet Uitkering Wegen, 12 juli 1966, Stbl. 367.

34 Voorlopig Verslag Tweede Kamer op wetsontwerp nr. 644, p. 14 II, en Mem. v. Antw., aan 
TK, idem, p. 26; Nota van Wijzigingen, 25 mei 1948, nr.644, stuknr. 7; Witteman, TK 15 juli 
1948, p. 19271.

3^ Zie vooral IJsselmuiden, TK 11 juni 1948, p. 1919 I; Tuin, pp. 1914-1915; verder: Sweens, p. 
1911 II; Bierema, p. 1921 II; Verkerk, p. 1913 I; eindstemming, p. 1942 II. EK: Reijers, oordeel, 
EK 13 juli 1948, p. 719 I; De Dreu, pp. 719-720 I; stemming, p. 722 II. De wet is vastgesteld, 15 
juli 1948, Stbl. nr. 1.307. Terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 1948.
In de begroting van Binnenlandse Zaken, afd. II, Binnenlands Bestuur, art. 20-23, voor 1948 
was al rekening gehouden met de voorgenomen herziening van de gemeentelijke en 
provinciale financiën die in begin 1948 naar werd gehoopt haar beslag zou krijgen, onder 
meer door 160 miljoen gulden in plaats van de 85 miljoen gulden voor 1947 voor de 
uitkering van het Gemeentefonds ten behoeve van de steunbehoevende gemeenten aan te 
vragen (art. 21). Aangezien in de voorgenomen wetgeving met betrekking tot de 
gemeentefinanciën geen hulpbehoevende gemeenten volgens dit begrotingsartikel meer 
zouden voorkomen, lag het in de bedoeling de gevoteerde gelden voor deze genoemde 
artikelen te gebruiken voor de voeding van het Gemeentefonds onder de nieuwe regels van 
de Noodvoorziening. Zie hiervoor de toelichting op de begroting voor het Gemeentefonds 
voor 1949, HTK 1948-1949 Bijlagen A, stuknr. 1000 D.

3f> Zie voor afloop: Bonnema e.a., a.w., in aantekening 1; D. Simons, Gemeentefinanciën, in: 
Gedenkboek Gemeentewet 1851-1951, 's-Gravenhage 1951, pp. 253-309; Inleiding Rapport betr. 
een regeling van de financiële verhouding tussen Rijk en de gemeenten voor 1958 en 
volgende jaren (commissie-Oud), 's-Gravenhage 1956, alsook C.A. Prinsen en C.N.M. 
Kortmann, De burgemeester, Alphen a.d. Rijn 1958, pp. 140-142.
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Bij KB van 7 mrt. 1963 (Stbl. 81) zijn de uitvoeringsvoorschriften van de nieuwe Financiële 
Verhoudingswet-1961 geregeld. Zie voor de beperking kapitaalsuitgaven publiekrechtelijke 
lichamen (dreigement Lieftinck): wet van 30 mei 1963, Stbl. 239. Het politievraagstuk was in 
1929 in zoverre opgelost dat de politiekosten werden gehanteerd bij de uitkering uit het Ge
meentefonds. Door de invoering van een tweede soort politie onder de oorlog, bestendigd 
na de oorlog (rijkspolitie), werd deze zaak ingew ikkeld. De N oodvoorziening 
Gemeentefinanciën loste dit goed op. Uitvoering: Besluit Vergoeding Politiekosten 1950 (KB
4 sept. 1950, Stbl. K. 384); rijkspolitie voor rekening rijk; gemeenten kregen doeluitkering. 
Ook reservepolitie rekening rijk: KB 1 febr. 1955 Stbl.54.
Voor de ontwikkeling van de Bijzondere Uitkering uit de Noodvoorziening-1948 naar art. 
12 van de Financiële Verhoudingswet-1960: zie A.J.E. Havermans, Art. 12-gemeenten. De 
werking van de Financiële Verhoudingsw et-1960 onderzocht vanuit de toepassing van 
artikel 12 van de wet, 's-Gravenhage 1984, spec. pp. 51-53 en pp. 165-170, welke ook zijn 
gehanteerd bij de schets van de voorgeschiedenis van de Bijzondere Uitkering in deze 
subparagraaf.

37 Voor een overzicht van de ontwikkeling inzake de provinciale financiën zij verwezen 
naar: S.J.R. de Monchy, A.H. Günthcr, Handboek voor het Nederlandse provincierecht, 
Zwolle 1976, pp. 378-380; zie verder de Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp 
Herziening Regeling Provinciale Financiën, HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 735. De invoering 
van de loonbelasting in 1940 deed de rijksinkomstenbelasting met de opcenten vervallen; 
men heeft voor 1941 en 1942 kunstmatig de oude regeling toegepast om de provincies van 
geld te voorzien (zie Verordeningenblad nr. 30/1941 en artt. 7 en 8 van het aangehaalde 
besluit van 15 juli 1943).

38 Zie de stukken nr. 735, HTK 1947-1948 en 1948 (Buitengewone zitting) (aug. sept. 1948, na 
de verkiezingen van 7 juli 1948). Vanwege de behandeling van dit wetsontwerp door twee 
verschillende Tweede Kamers is gekozen voor een beschrijving per fase (schriftelijk- 
mondeling).

39 Algera e.a.: TK 29 en 30 sept. 1948, pp. 53-58 en pp, 61-69 I; EK 24 nov. 1948, pp. 65 II- 66 I. 
Slechts Witteman (KVP) voerde in de EK kort het woord. De wet verscheen in Stbl. I. 513, 
d.d. 25 nov. 1948.
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Geen onderwerp trok bij de parlementaire behandeling van de begrotin
gen van Binnenlandse Zaken in de jaren 1946-1948 zozeer de aandacht als de 
ambtenarenzaken. Vijf vraagstukken speelden daarin een hoofdrol: de ar- 
beidscontractanten, de plaats van het georganiseerd overleg voor rijksper
soneelsaangelegenheden, de ambtenarensalarissen, de achterstelling in sala
riëring van het gemeentepersoneel door het classificatiesysteem binnen de 
gemeenten en de maatregelen ten opzichte van de gehuwde ambtenares. In 
dit kader past ook de wetgeving ter verbetering van de bezoldiging van bur
gemeesters, waarop vanuit het parlement met klem was aangedrongen. 
Weliswaar valt de burgemeester niet onder het doctrinaire kenmerk van de 
ambtenaar, de ondergeschiktheid, maar hij kan wel als aangesteld in open
bare dienst en ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet-1929, de Pen
sioenwet en het Wetboek van Strafrecht worden gezien. De discussie over 
zijn salaris dient dan aan die over de beloning van de gemeentelijke ambte
naren vooraf te gaan.

a. Arbeidscontractanten
Eind 1946 waren er van de 119.518 personen in burgerlijke rijksdienst, 

exclusief de staatsbedrijven, 82.462 op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht in dienst. Deze laatste groep van zogenaamde arbeidscontractanten 
viel derhalve niet onder de beschermende regelingen van de ambtenaren
wet, zoals die inzake de vaste aanstelling en het wachtgeld. Wél heeft de re
gering in beginsel aanvaard dat de arbeidscontractanten, die tenminste twee 
jaar in dienst waren, ambtenaar werden in de zin van de Pensioenwet. Dat 
zoveel personen in overheidsdienst niet als ambtenaar in de zin van de wet 
in dienst waren leek verklaarbaar vanuit de overweging dat zeer veel over
heidstaken van dat moment - Bijzondere Rechtspleging, distributie en con
trolediensten - een tijdelijk en aflopend karakter hadden. Toch vroeg een 
deel van de Tweede Kamer - waaronder de KVP bij monde van Dassen op
viel - of de verhoudingen niet al te scheef waren getrokken. Het had er alle 
schijn van dat de overheid gelijk werk door personen liet doen met een on
gelijke rechtspositie. Beel heeft in zijn Memorie van Antwoord gesteld dat 
hij een ruim aantal arbeidscontractanten nodig had om overbodig geworden 
diensten te kunnen opheffen en rijksdiensten te versoberen. Hij zette der
halve het tijdelijk karakter van de werkzaamheden van de arbeidscontrac
tanten voorop en kondigde de afvloeiing van de meeste arbeidscontractan
ten aan. Beel moet goed hebben aangevoeld dat het niet verstandig was om, 
zoals de Proeve van een regeringsprogram van 17 juni 1946 in beginsel had 
vastgelegd, bekend te maken dat de regering van plan was de vraag in studie 
te nemen naar de gevallen, waarin tewerkstelling op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht zou kunnen plaats vinden. Dat zou immers wijzen op 
de overweging blijvend van arbeidscontractanten gebruik te willen maken.

Een jaar later kwam Dassen met cijfers op tafel, waaruit bleek dat slechts 
zeer weinig arbeidscontractanten waren afgevloeid en dat bij het ministerie
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van O.K. en W. het aantal arbeidscontractanten zelfs was toegenomen. Mi
nister Witteman verschool zich eerst achter de op 1 september 1947 ingestel
de Raad van Rijkspersoneelsaangelegenheden, die zich zou buigen over de 
vraag hoe en hoeveel arbeidscontractanten in vaste overheidsdienst konden 
worden genomen. Toen de Kamer in meerderheid liet weten de voorkeur te 
geven aan het verlenen van vaste aanstellingen aan de arbeidscontractanten 
wist Witteman een andere verdediging tegen deze aanval op zijn beleid op 
te stellen: de Kamer moest goed weten dat er gekozen moest worden tussen 
de rechtsbescherming van de arbeidscontractanten en de wens tot versobe
ring van de overheidsdienst, welke immers afhing van de mogelijkheid om 
arbeidscontractanten te kunnen laten afvloeien. De Kamer, die ook al had 
aangedrongen op bezuinigingen op het overheidsapparaat, heeft zich daarop 
bij het overheidsbeleid inzake de arbeidscontractanten neergelegd.1

b. G eorganiseerd overleg voor rijkspersoneelsaangelegenheden
Het formele georganiseerd overleg, waarbij op rijksniveau vertegen

woordigers van de centrale overheid en de ambtenarenorganisaties met el
kaar beraadslagen over salarissen en andere rechtspositionele zaken, zoals 
dat is gebaseerd op hoofdstuk XI van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (ARAR, 1931, Stbl. 248) ter uitvoering van art. 125 van de Ambtena- 
renwet-1929 (Stbl. 530), was na de oorlog niet onmiddellijk hervat, vanwege 
de problemen rond de vertegenwoordigers van de kant van de ambtenaren 
in dit overleg. De exclusieve contacten die de drie grote vakcentrales, NVV, 
KAB en CNV via de nieuwe Stichting van de Arbeid met de werkgevers in 
het bedrijfsleven hadden weten te bereiken, wilden deze grote vakcentrales 
namelijk doortrekken naar de overheidssector. Aan het georganiseerd over
leg over rijkspersoneelsaangelegenheden zou in deze visie dan ook slechts 
kunnen worden deelgenomen door organisaties van overheidspersoneel 
die met een van de drie genoemde vakcentrales verbonden waren. Dit sloot 
toelating van neutrale categorale bonden, zoals het op 30 juli 1945 opgerichte 
Ambtenarencentrum (1945: 14.000 leden; 1948: 21.000 leden) en de eveneens 
nieuwe Bond van Nederlands Overheidspersoneel, gelieerd aan de com
munistisch georiënteerde Eenheidsvakcentrale (EVC), uit. In het ene geval 
ging het om het uitschakelen van een concurrent, in het andere geval om de 
uitsluiting van een politiek niet welgevallige bond, die als een onruststoker 
werd gezien en op weinig invloed bij rijksambtenaren kon bogen (dat lag 
plaatselijk, zoals in Amsterdam, anders). Toegeven aan de eis van de drie 
grote vakcentrales kon de regering na de oorlog echter moeilijk, daar bij de 
parlementaire behandeling van het wetsontwerp, dat ten grondslag lag aan 
de Ambtenarenwet-1929, regering en een meerderheid in de Tweede Kamer 
een poging om het overleg in ambtenarenaangelegenheden te beperken tot 
algemeen landelijke verenigingen hadden afgeslagen.

In afwachting van de reorganisatie van de centrale commissie voor geor
ganiseerd overleg in ambtenarenzaken heeft de regering na de bevrijding 
van het land een salariscommissie-ad-hoc (de commissie-Neher) in het le
ven geroepen, welke op 18 oktober 1945 voor het eerst bijeenkwam. De
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commissie was vooral bedoeld om op kore termijn te adviseren over voor
lopige maatregelen ter verbetering van de financiële positie van het burger
lijk rijkspersoneel, met name van het lager bezoldigd personeel, bij wijze 
van overbrugging naar een algehele herziening van het bezoldigingsbesluit 
voor rijksambtenaren. In deze commissie-Neher waren de met de grote 
vakorganisaties verbonden ambtenarencentrales ieder met twee afgevaar
digden vertegenwoordigd, de Centrale voor Hogere Rijksambtenaren (CHR, 
later CMHF) slechts met één afgevaardigde. De toelating van de al voor de 
oorlog bij het georganiseerd overleg over rijksambtenarenzaken betrokken 
CHR tot deze salariscommissie-ad-hoc bewees dat het de grote vakcentrales 
niet was gelukt het alleenvertegenwoordigingsrecht voor alle groepen amb
tenaren te claimen. De regeringsdelegatie in deze commissie-Neher weer
spiegelde de inspanning van de regering om tot een geleide, alle groepen 
omvattende en op alle groepen afgestemde loonpolitiek te komen. Vandaar 
dat naast ambtenaren van de departementen van Binnenlandse Zaken, Fi
nanciën, Sociale Zaken ook vertegenwoordigers van het ministerie van O.K. 
en W. - in verband met de coördinatie met de salarissen voor onderwijzers 
en leraren -, van het interprovinciaal overleg in personeelszaken, het inter
communaal orgaan van overleg (gemeenten), de Stichting van de Arbeid en 
het College van Rijksbemiddelaars in deze commissie waren opgenomen. 
Deze adviescommissie-Neher heeft zich zowel gebogen over de ambtena
rensalarissen als over de vraag hoe het georganiseerd overleg (g.o.) kon 
worden hersteld. Zo heeft de commissie-Neher geadviseerd tot 10% loons
verhoging voor ambtenaren, welke met ingang van 1 oktober 1946 werd in
gevoerd (zie de volgende subparagraaf). Na de loonstop-1946 heeft de com
missie zich bezig gehouden met de herziening van het bezoldigingsbesluit 
en de wijze van het herstel van het g.o..

De ambtenarencentrales zagen liefst zo spoedig mogelijk de salariscom
missie-ad-hoc opgeheven ten gunste van een algemeen herstel van het g.o., 
omdat dit g.o. verankerd was in de wet en bijgevolg de positie van de toege
laten ambtenarencentrales sterker was bij het bespreken van salarisvoorstel- 
len en rechtspositionele zaken, ook al was van onderhandelen in strikte zin 
in vergelijking met het bedrijfsleven in het g.o.-oude stijl en in de commis
sie-Neher geen sprake. De roep om het herstel van het door de wet voorge
schreven g.o. heeft er toe geleid dat Tweede Kamerleden, die de polsslag van 
deze centrales kenden, zoals Stapelkamp (ARP) en Dassen (KVP), in het na
jaar van 1947 om het herstel van het g.o. vroegen. De eerstgenoemde meen
de dat bij het uitblijven van het g.o. revolutionaire woelingen onder de 
ambtenaren konden opkomen, terwijl de laatstgenoemde van oordeel was 
dat alleen door het herstel van het g.o. veranderingen in het maatschappe
lijk denken over de rechtspositie van het werknemerselement - zoals toch 
beoogd in de voorgenomen wetsontwerpen op de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie en de ondernemingsraden (ingediend in 1948) - ook voor 
ambtenaren konden worden gerealiseerd. Witteman antwoordde slechts dat 
de commissie-Neher het herstel van het g.o. in onderzoek had.
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In juni 1948 nam het kabinet op basis van het advies van de commissie- 
Neher de principiële beslissing dat het g.o. zou worden heropend. Tot dit 
g.o. zouden de drie samenwerkende centrales van overheidspersoneel, wel
ke gelieerd waren, met de vakcentrales die de particuliere werknemers in de 
Stichting van de Arbeid vertegenwoordigden, zonder meer, de Centrale 
voor Hogere Rijksambtenaren voorlopig voor twee jaar en het Ambtena- 
rencentrum slechts voor de duur van twee jaar worden toegelaten. Met de 
toelating van de genoemde neutrale ambtenarencentrales was door de rege
ring aan aandrang van liberale zijde in de Tweede Kamer, die met het oog 
op de voorziene kabinetsformatie moest worden ontzien, tegemoet geko
men. De methode om het Ambtenarencentrum, dat toch weinig kleiner was 
dan de Christelijke Centrale van Overheidspersoneel, onder druk van de 
grote vakorganisaties slechts tijdelijk toegang te verschaffen tot het overleg - 
waarbij het argument de ronde deed dat dit te maken zou hebben met de ge
ringere compromisbereidheid van het Ambtenarencentrum als categorale 
centrale, waar de grote vakorganisaties een evenwicht moesten vinden bij 
het stellen van hun verlangens tussen de belangen van ambtenaren en niet- 
ambtenaren -, was weinig fraai en trok de aandacht in het parlement. De be
oogde toelating van de neutrale ambtenarencentrales bleek in de volgende 
kabinetsperiode op zulke grote problemen bij de drie grote vakorganisaties 
te stuiten, dat het herstel van het g.o. nog enkele jaren op zich heeft laten 
wachten en pas in 1952, met de volledige toelating van de genoemde neu
trale centales, zijn beslag zou vinden. Uiteraard was het besluit van het ka- 
binet-Beel inzake de gewenste samenstelling van het g.o. bij de overgrote 
meerderheid in het parlement niet omstreden in zoverre daarmee een 
einde werd gemaakt aan de illusie van de communisten dat de BNOP aan 
het g.o. kon deelnemen. Te goed paste dit in de anti-communistische sfeer 
van dat moment. Witteman volgde overigens in het door het kabinet over
genomen voorstel ten opzichte van de EVC en de daarmee gelieerde bonden 
de lijn van het kabinet, zoals in juni 1947 was bepaald, die neerkwam op het 
uitsluiten van contacten van de regering met de EVC en haar bonden en het 
bevorderen van de uitsluiting van de EVC door de lagere overheden in het 
overleg over personeelsaangelegenheden (vgl. hfdst. VI, par. Il.a).2

c. D e ambtenarensalarissen
Zeer veel moeite hadden regering en parlement met het vraagstuk van de 

ambtenarensalarissen. Bij de aanvang van de kabinetsperiode-Beel stonden 
de ambtenaren er in vergelijking met het bedrijfsleven slecht voor. Het be
sluit van 15 januari 1946 (Stbl. G.13) met betrekking tot de invoering van 
voorlopige maatregelen ter verbetering van de financiële positie van het 
burgerlijk Rijkspersoneel en het onderwijzend personeel mocht dan wel 
een vaste toelage van 15%, een tijdelijke toelage van 5%, een tweede tijde
lijke toelage van 5% voor diegene (gehuwd) die met de genoemde toelagen 
van 20% totaal beneden een jaarinkomen van 3000 gulden bleef, een over- 
bruggingstoelage (tijdelijk) en een garantiebedrag hebben ingevoerd in af
wachting van een algehele herziening van de bezoldiging van rijksambte-

1852



Par. III. Ambtenarenaangelegenheden

naren en het onderwijzend personeel, een achterstand ten opzichte van het 
bedrijfsleven bleef bestaan. Die achterstand was zo groot dat op een enkel 
terrein als dat van de salariëring van onderwijzers en leraren snel iets moest 
worden gedaan om te voorkomen dat het onderwijs in grote problemen 
kwam. In het volgende hoofdstuk, Onderw ijs, Kunsten en W etenschappen, 
zal aandacht worden besteed aan de afzonderlijke maatregelen die in de 
periode-Beel zijn getroffen voor de onderwijzers en leraren. In deze subpa
ragraaf is de aandacht gericht op de kwestie van de salariëring van het bur
gerlijk rijkspersoneel, dat werd nagevolgd bij lagere publiekrechtelijke orga
nen (en eventueel bij Onderwijs).

Het verschil in beloning tussen het personeel van het Rijk, lagere pu
bliekrechtelijke lichamen en in het onderwijs en de arbeidskrachten in het 
bedrijfsleven deed veel personeel naar het bedrijfsleven gaan. Doordat de 
overheid zekere grenzen had gesteld waarboven geen toelagen en andere 
regelingen golden, was vooral het middelbaar en hoger personeel bij de 
overheden en in het onderwijs geneigd over te stappen naar het bedrijfs
leven. Het hier aangeduide salarisverschil werd nog aangescherpt doordat in 
het bedrijfsleven, naar men algemeen wist, zwarte betaling in schaarse en 
veelgevraagde goederen zoals textiel of in geld plaats vond. Deze zwarte be
taling in het bedrijfsleven moest oogluikend worden toegestaan en had 
overigens het voordeel de schaarse arbeidskrachten binnen de bedrijven te 
houden en tot hoge arbeidsprestaties in een door distributieregels beklemd 
consumptiepatroon aan te moedigen. De overheid was echter voorlopig niet 
in staat geschoold en leidinggevend personeel vanwege de deplorabele toe
stand van de schatkist en de onmogelijkheid de belastingschroef nog verder 
zonder schade voor het land aan te draaien adequaat te betalen of te doen 
betalen. Aangezien het kabinetsbeleid er op gericht was de kosten van het 
overheidsapparaat juist omlaag te brengen en de loon-prijsspiraal met een 
loon- en prijsstop te doorbreken, lagen er magere jaren voor de ambtenaren 
in het verschiet en grote problemen voor de personeelsvoorziening van de 
overheid in het algemeen, tenzij het vraagstuk voor de overheid hoe aan 
goede arbeidskrachten te komen zwaarder zou gaan wegen.

Het laatstgenoemde vraagstuk kwam al snel aan de orde, toen minister 
Huysmans (EZ) in het kabinetsberaad van 21 oktober 1946 (pt. 9) voorstelde 
het plafond van 12.000 gulden per jaar voor de hoogste ambtenaar te door
breken om het mogelijk te maken goede krachten voor de overheid te wer
ven. De ministerraad wees dit voorstel af. Aan de andere kant besloot de 
ministerraad op 4 november 1946 wél de bezoldiging van de ambtenaren te 
verbeteren, door de incidentele verhogingen voor bepaalde groepen uit de 
jaren 1945-1946 te incorporeren en daarop een loonsverhoging van 10% aan 
alle ambtenaren te geven, met als datum van ingang: 1 oktober 1946 (met 
het oog op de enkele dagen later afgekondigde loon- en prijsstop, zie hoofd
stuk VI, Sociale Zaken, par. VI, Het loon- en prijsbeleid), zij het dat op 20 ja
nuari 1947 door het kabinet op aandrang van Lieftinck en op voorstel van 
Beel was besloten ambtenaren die in afwachting van de komende salaris
herziening of met het oog op de wensen van belanghebbenden al een extra
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toelage was verstrekt hiervan uit te zonderen (pt. 6). Dit voorstel voor een 
algehele loonsverhoging voor de ambtenaren was afkomstig uit het overleg 
binnen de hiervoor genoemde salariscommissie-ad-hoc (-Neher) om de 
achterstand van het gemiddelde loonpeil van de ambtenaren ten opzichte 
van dat in de industrie in te lopen. Ook na de invoering van deze verhoging 
(Besluit van 14 december 1946, Stbl. G.362) bleef die achterstand echter groot: 
gemiddeld waren de lonen in de industrie sedert 1945 met 70% gestegen; die 
van het overheidspersoneel slechts met 45%. Aangezien de loonsverhoging 
in de industrie vooral een aanpassing was geweest aan de ontwikkelingen 
van het prijspeil, betekende de achterstand in salariëring van het over
heidspersoneel een flinke achteruitgang.

Doordat het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de Rijksbegro
ting 1947 werd uitgebracht, voordat bekend werd dat de ambtenaren een sa
larisverhoging zouden krijgen, was de zorg van de meeste fracties over het 
salarispeil van de ambtenaren nog groot. Bij de mondelinge gedachtenwis- 
seling over dit thema, toen inmiddels bekend was geworden dat er overeen
stemming was bereikt tussen ambtenarenorganisaties en overheid over een 
beperkte loonsverhoging, was een aantal Kamerleden op 21 november 1946 
toch niet geheel tevreden. Met name Dassen (KVP), alsook Beernink (CHU) 
en Van Sleen (PvdA), bleven aandringen op verdere verbetering van het 
salarispeil van de ambtenaren. Dassen verzette zich tegen de nivellerings- 
tendens; Van Sleen achtte de prijsstijgingen in slechts geringe mate gecom
penseerd. Beel liet echter weten dat alleen een herziening van de schalen 
van het Rijksbezoldigingsbesluit, waarin op verzoek van Gielen het onder
wijzend personeel zou worden opgenomen, werd overwogen. Op de klacht 
van het Eerste Kamerlid Reijers (CHU) dat de gemeenten goed personeel za
gen vertrekken door de te lage salariëring voor de gemeenteambtenaren, 
antwoordde Beel op 7 februari 1947 dat de regering niet bereid was de ge
meenten toe te staan het personeel hoger te betalen dan was vastgesteld.3

De uitvoering van het besluit om de ambtenaren met terugwerkende 
kracht een loonsverhoging te geven van 10% confronteerde het kabinet met 
de vraag of niet voor de hoger betaalde ambtenaren via een omweg alsnog 
een soort extra loonsverhoging moest worden ingevoerd. De algehele 
loonsverhoging van 10% zou namelijk uitgaan van de beloning, met inbe
grip van de tweede 5%-toelage (Stbl.G. 13). Aangezien deze toelageregeling 
alleen voor de lager betaalde ambtenaren gold, kwamen de hogere ambtena
ren er slechter af dan de lagere ambtenaren. Beel stelde op 24 maart 1947 (pt. 
13) het kabinet voor om de tweede toelage van 5% uit 1946 ook voor diege
nen, die meer dan 3000 gulden per jaar verdienden, in de salariëring te in
corporeren. Dit systeem had voordelen, omdat oneigenlijke toelagen, perio
dieke verhogingen, het verlenen van een te hoge rang om bepaalde schaarse 
hoger opgeleide personen - middelbaar-technische ambtenaren, academisch 
gevormde technici, medische ambtenaren, academisch gevormde bestuurs
ambtenaren - te kunnen behouden, konden worden vermeden. De kosten 
van deze maatregel werden op 5 miljoen gulden geschat, welk bedrag vol
gens Beel kon worden gevonden door een belangrijke inperking van het
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ambtenarencorps. Drees voelde weinig voor een der gelijke generale maat
regel, al wilde hij wel in individuele gevallen, wanneer het belang van de 
dienst dat vorderde, een hogere bezoldiging mogelijk gemaakt zien. 
Lieftinck was het hiermee eens. De staat kon volgens hem nimmer "opbie
den" tegen het particuliere bedrijfsleven. Omdat de arbeidscontractanten op 
een overeenkomstige rang werden bezoldigd als de ambtenaren in vaste 
dienst mét een verhoging van 20% als compensatie voor het ontbreken van 
een vaste aanstelling, wenste hij deze groep van de incorporatie uitgesloten 
te zien. Op 31 maart 1947 (pt. 6 A) deelde Lieftinck de Raad mee dat, gezien 
de zeer geringe vermindering in het aantal ambtenaren en de noodzaak tot 
bezuiniging, hij niet bereid was de 5% verhoging voor hogere ambtenaren 
in vaste dienst toe te staan. Beel en de rest van de ministerraad legden zich 
bij Lieftincks dwingende conclusies neer. Besloten werd om de incorporatie 
van de 5% toelage voor de lager betaalden zodanig te bewerken dat er een 
vloeiende lijn zou ontstaan naar de groep met inkomens boven de 3000 
gulden. Voor de hoger betaalde ambtenaren betekende dit, samen met de 
nieuwe belastingtarieven voor de middengroepen, een sterke nivellering. 
De achterstand in salariëring voor deze groep in vergelijking met de betaling 
van vergelijkbare krachten op dezelfde soort posten werd er door vergroot.

In hoofdstuk VI (par. Vl.d) is vermeld dat de regering in juni 1947 heeft 
besloten om, terwille van de handhaving van het beginsel van de loonstop 
en het verminderen van de opgelopen spanning tussen lonen en prijzen, 
een uitkering van 2% (vacantiegeld) door te voeren. Ook voor de ambtena
ren was een dergelijke toeslag goedgekeurd, zij het gebonden aan een maxi
mum (50 gulden) en beneden een bepaalde salarisgrens, wederom een 
maatregel van nivellerende strekking. Deze gratificatie (vakantieuitkering) 
kon overigens slechts een deel van de prijsstijging ten bedrage van 3% tus
sen juni 1946 en juni 1947 opvangen. Waar het bedrijfsleven nog wel wegen 
vond om de werknemers ter uitvoering van de royaal gevulde orderporte
feuilles iets extra's toe te stoppen, voor een deel geïncorporeerd in de "stille" 
loonronde van eind 1947 (zie hoofdstuk VI, par. VI.f), bleef de overheid 
strak vasthouden aan de beginselen van de loonstop van 4 oktober 1946. Bij 
de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1948 bleek 
de Tweede Kamer algemeen zeer ontevreden te zijn over het beleid inzake 
de ambtenarensalarissen. Het hanteren van de loonstop voor ambtenaren, 
met inbegrip van de toen - achteraf met 10% bijgestelde - geldende ambtena
rensalarissen, zou volgens een meerderheid in de Kamer gerechtvaardigd 
zijn geweest, indien de verwachting van de regering zou zijn uitgekomen 
dat de prijsdaling in de loop van 1947 ongeveer 10% zou hebben bedragen. 
De prijzen waren echter gestegen.

Uit de Kamerbrede kritiek op het salarisbeleid voor de ambtenaren kon de 
regering opmaken dat bijstelling van de ambtenarensalarissen onvermijde
lijk werd. Dassen (KVP) uitte op 19 november 1947 zijn bezorgdheid over de 
verslechterde situatie voor de ambtenaren. De KVP-fractie vond het wense
lijk dat het loonniveau in het vrije bedrijf, uit rechtvaardigheidsoverwe- 
gingen, werd gevolgd. De PvdA-fractie liet weten de politiek van de regering
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in deze zaak "schriel" te vinden. Algera (ARP) drong er bij de minister van 
Binnenlandse Zaken op aan om de gemeenten en provincies toe te staan 
meer salaris voor hun ambtenaren te betalen. Ook van liberale en christe- 
lijk-historische zijde werd aangedrongen op verbetering van de ambtena
rensalarissen. In zijn reactie wees Witteman kritiek op dit onderdeel van 
zijn beleid af, omdat hij wenste vast te houden aan het kabinetsbeleid in
zake de lonen en prijzen. Wilde men het kabinetsbeleid op dit punt ter dis
cussie stellen, dan had men dat volgens hem moeten doen bij de algemene 
politieke beschouwingen, niet bij de begrotingsbehandeling. Verder achtte 
Witteman het land te arm om tot een behoorlijke verzorging van de ambte
naren te kunnen komen. De minister was slechts bereid verder te laten wer
ken aan de herziening van de salarisschalen voor de ambtenaren (uitge
voerd bij besluit van 3 maart 1948, Stbl. I. 84), waardoor hier en daar kleine 
verbeteringen mogelijk zouden zijn. De meeste Kamerleden, die kritiek 
hadden gehad op het beleid van de minister inzake de ambtenarensalaris
sen, waren ook weer niet bereid om mee te gaan met een motie van de 
communist Wagenaar, waarin de regering werd verzocht om de ambtena
rensalarissen in het gehele land te verbeteren, vooral die van de laagst be
taalden. Dassen en Korthals (PvdV) vonden dat de minister voldoende lei
draad had voor zijn beleid, na de opmerkingen uit de Kamer te hebben ver
nomen. De motie werd, nadat de minister nog eens had verklaard te willen 
vasthouden aan zijn beleid - hetgeen de veronderstelling van Dassen en 
Korthals enigszins logenstrafte -, met 56 tegen 6 (CPN) verworpen.4 Toch 
heeft Witteman ook in de Eerste Kamer kritiek op zijn beleid in deze zaak 
moeten aanhoren, onder andere van zijn partijgenoot Kolfschoten.5

Het parlement heeft met zijn verzet tegen het salarisbeleid van Witteman 
succes gehad. Op 16 februari 1948 (pt. 6) stelde deze minister, na het nodige 
vooroverleg in de REA over de regeringsvoorstellen tot salarisverbetering 
van het overheidspersoneel in de commissie-Neher en afstemming van de 
voorgenomen maatregelen met het College van Rijksbemiddelaars, in de 
ministerraad een aantal verbeteringen in het salarisniveau voor, die zouden 
kunnen worden beschouwd als de tegenhanger van de "stille" loonronde in 
het bedrijfsleven van eind 1947 en het antwoord waren - precies als in het 
bedrijfsleven - op de niet gerealiseerde prijsverlagingen in de periode 1946- 
1947 en op de algehele financieel-economische verbetering van het land. Het 
kwam er op neer dat de groep boven de 3000 gulden jaarinkomen alsnog de 
tijdelijke (tweede) toelage van 5% (Stbl.G. 13) geïncorporeerd kreeg; de onge- 
huwdenaftrek van 5% werd geschrapt; de garantielonen voor gehuwden 
werden met 200 gulden per jaar verhoogd; de pensioenbijdrage werd van 
4,5% op 2% gebracht en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1947. 
De herziening van de salarisschalen zou ingaan op 1 januari 1948. Vooral de 
verlaging van de pensioenbijdrage was van belang, aangezien deze maat
regel in wezen neerkwam op een kleine loonsverhoging voor alle ambte
naren. Deze voorstellen zouden ook gelden voor personeel bij lagere pu
bliekrechtelijke organen en voor personeel dat direct of indirect viel onder 
de ministeries van Onderwijs en Oorlog-Marine. Algemeen was de minis-
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terraad ingenomen met deze voorstellen, omdat men begrip had voor de 
onvrede onder de ambtenaren. De zuigkracht van de beter betalende vrije 
sector was te groot geworden; men moest iets ondernemen om het tekort 
aan goede arbeidskrachten bij de overheid op te heffen. Alleen Drees, die er
kende dat de ambtenaren er slecht voorstonden, was bevreesd voor de olie- 
vlekwerking van deze voorstellen voor de salariseisen bij de spoorwegen en 
de staatsmijnen en dus voor het hele prijssysteem. Lieftinck, die een voor
stel tot algehele loonsverhoging voor de ambtenaren met 4% niet had wil
len goedkeuren, ging met deze voorstellen akkoord, ook al moest de staats
kas door deze plannen iets meer voor de ambtenaren gaan betalen. De 
staatskas kon deze lasten echter dragen, omdat het bedrijfsleven, waarvan de 
beloning nu door de ambtenaren op een goede afstand zou worden gevolgd, 
met zijn snelle expansie veel meer belasting opbracht. De salarismaatregelen 
waren verwerkt in het pakket van het besluit van 3 maart 1948, Stbl. 1.84. De 
uitkering van een bedrag van 2,5% van de Pensioengrondslag over 1947 
(Uitkeringsbesluit 1947) was voor rijkspersoneel vervat in het besluit van 11 
mei 1948 (Stbl. I. 183) en voor rijks- en gemeentepolitie in het besluit van 13 
mei 1948 (Stbl.L185).

Tenslotte besloot de ministerraad op 14 juni 1948 (pt. 12) met 13 tegen 1 
(Gielen) om ook voor 1948 aan de meeste ambtenaren 2% gratificatie toe te 
kennen. In 1947 was, zij het binnen bepaalde begrenzingen, voor de ambte
naren in navolging van het bedrijfsleven een gratificatie ingevoerd om de 
druk op de lonen ter aanpassing van het gestegen prijspeil te weerstaan. 
Hoewel het kabinet ook voor 1948 aan het beginsel van de loon- en prijsstop 
ter vermijding van de inflatiespiraal wilde vasthouden, was het kabinet er 
van overtuigd dat ook voor 1948 deze gratificatie voor ambtenaren nodig 
was om de ambtenarensalarissen aan te passen aan het gestegen prijsniveau. 
Gielen stemde in het kabinetsberaad tegen, omdat hij van mening was dat 
deze gratificatie of vakantiegeld-uitkering ook voor het onderwijzend per
soneel moest gelden. Dat personeel was echter - precies als in 1947 - van deze 
gratificatie uitgesloten verklaard, omdat de onderwijzers in 1946 een extra- 
maandsalaris hadden gekregen en een nieuwe salarisregeling voor 1947. 
Hogere ambtenaren kregen ook in 1948 geen gratificatie. Precies als in de 
particuliere sector werd de gratificatie slechts uitgekeerd aan lager betaalden.

Na de voorlopige bijstelling van de ambtenarenschalen bij de herziening 
van het Bezoldigingsbesluit-1934, het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, de besluiten G. 13 en H. 116 (herziening salarissen onderwijzers) in 
het besluit van 3 maart 1948, Stbl. I. 84 (voor politie en brandweer werden 
voorlopig afzonderlijke bezoldigingsregelingen getroffen, Stbl.1948, nrs. 1.151 
en I. 354), volgde de door minister Witteman aangekondigde algehele her
ziening van de bezoldigingen van de ambtenaren bij het besluit van 20 juni 
1949, Stbl.J. 261 (Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren), dat met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1948 (voor het onderwijzend perso
neel vanaf 1 september 1948) gold. Voor een aantal groepen, onder meer 
voor diegenen wier salaris voor het geestelijk en organisatorisch niveau 
van hun arbeid te laag moest worden geacht, bracht deze herziening met
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zijn nieuwe schalen en indelingen voor gehuwden en ongehuwden sterke 
verbeteringen. Voor topambtenaren zijn later aparte salarismaatregelen ge
nomen.6

d. D e burgemeesterssalarissen
De parlementaire aandacht voor de bezoldiging van de burgemeesters en 

het gemeentepersoneel zij hier apart vermeld. Bij de kwestie van de bezol
diging van de burgemeesters speelde een belangrijk politiek punt mee. Het 
was namelijk een algemene politiek van het kabinet-Beel om functies, die 
vroeger onvoldoende gesalarieerd werden en daardoor slechts voor bemid
delde personen toegankelijk waren, door betere honorering te "democrati
seren". Van een kabinet, dat steunde op twee grote emancipatiepartijen, kon 
ook niet anders worden verwacht. Vandaar het beleid om de buitenlandse 
dienst te "democratiseren" en de rechterlijke macht beter te betalen. In dit 
verband kwam ook de vraag aan de orde of ook niet de wedden van de bur
gemeesters, zeker in de kleine gemeenten ten plattelande, moesten worden 
herzien. Van Sleen (PvdA) wees er bij de behandeling van de begroting van 
Binnenlandse Zaken voor 1948 in de Tweede Kamer op 19 november 1947 
op dat in sommige kleine gemeenten de burgemeester nog minder verdien
de dan de hoofdonderwijzer en dat veel gemeenten de grootste moeite had
den om een burgemeester aan te trekken. Onder verwijzing naar de loon- en 
prijspolitiek van het kabinet toonde minister Witteman zich niet bereid het 
probleem onmiddellijk op te lossen. Wél gaf hij toe dat de salariëring van de 
burgemeesters onvoldoende was. Een commissie, onder voorzitterschap 
van de Commissaris van de Koningin in Brabant, De Quay, bestudeerde het 
vraagstuk al, aldus de minister.7

Om tot een verbetering van de salariëring van de burgemeester te komen 
was nodig dat de weddenvergoeding uit het Gemeentefonds werd verhoogd
- hetgeen is geschied met de Noodvoorziening Gemeentefinanciën - en dat 
een definitieve uniforme regeling voor geheel het land werd getroffen om 
te grote verschillen van provincie tot provincie te voorkomen. Er bestond al 
een uniforme regeling, welke in afwachting van een definitieve voorzie
ning door de secretaris-generaal bij besluit van 28 mei 1943 een einde had 
gemaakt aan de toestand, waarbij G.S. onder goedkeuring van de Kroon de 
bezoldigingen vaststelden. Deze provinciale autonomie, waarbij de ge
meenteraad door G.S. werd gehoord, had tot grote verschillen in honorering 
geleid voor burgemeesters in gemeenten van gelijke omvang. De regeling 
van 1943 stond nog slechts afwijking van een centrale weddenschaal toe in 
verband met plaatselijke omstandigheden. De commissie-De Quay heeft ge
adviseerd een centrale regeling voor de wedden van de burgemeester in te 
voeren. Op 9 april 1948 werd onder verantwoordelijkheid van minister 
Witteman een wetsontwerp tot wijziging van art. 80 gemeentewet inge
diend, waarbij voortaan de jaarwedden voor de burgemeester bij AMvB, 
G.S. gehoord, zouden worden geregeld. Buiten de jaarwedde kon de burge
meester - naast een tegemoetkoming in bijzondere kosten - slechts extra-in-
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komsten genieten uit de gemeentekas, indien hij de functie van secretaris 
van de gemeente en/of ambtenaar van de burgerlijke stand uitoefende.

Van veel zijden ondervond dit wetsontwerp bij de behandeling in het 
parlement kritiek en wel vanwege de te centralistische opzet. In het debat in 
de Tweede Kamer hierover op 20 mei 1948 was Algera (ARP) van oordeel 
dat met dit wetsontwerp de rijkssfeer wederom was uitgebreid ten koste van 
de lagere lichamen. Hun noodlijdendheid werd volgens hem gebruikt als 
aanleiding om de lagere organen bij allerlei wetgeving uit te hollen in hun 
bevoegdheden. De woordvoerder van de CPN-fractie, Hoogcarspel, kwam 
eveneens op voor de autonomie van de lagere organen. Naar zijn mening 
kon interprovinciaal overleg voldoende uniformiteit in de burgemeesters- 
wedden brengen. Ook Korthals (VVD) vond dat de oude regeling van vóór 
de oorlog best kon blijven functioneren, indien de minister de salarisvoor- 
stellen beter zou toetsen en desnoods zou afwijzen. Daarentegen toonden 
Beernink (CHU) en Burger (PvdA) zich voorstanders van dit wetsontwerp. 
Beernink zei geen voorstander van centralisatie te zijn, maar hij beschouw
de de bezoldiging van de burgemeester als een bij uitstek centraal te regelen 
zaak. Burger achtte de oude regeling achterhaald. Het had volgens hem wei
nig zin de decentralisatiegedachte toe te passen door de provincies de wed
den desnoods ongelijk te laten vaststellen en ze daarna door de minister - 
door middel van zijn bewilliging - te laten nivelleren. Het leek hem logisch 
dat de bezoldiging voortaan bij AMvB werd geregeld, aangezien de burge
meester werd benoemd door de Kroon, zijn rechtspositie van rijkswege was 
geregeld en zijn taak in overeenkomstige gemeenten gelijk was. De moge
lijkheid in het wetsontwerp om in bepaalde gevallen af te wijken van de 
centrale norm leek hem een uitstekende methode om locale nuances tot 
uitdrukking te brengen. De minister heeft in zijn antwoord aan de Kamer er 
op gehamerd dat men dit wetsontwerp niet moest bezien vanuit de optiek 
van de strijd tussen centralisatie en decentralisatie, maar vanuit de nood
zaak de wedden van de burgemeesters te verbeteren. Nadat zonder hoofde
lijke stemming een amendement van Beernink was geaccepteerd, waarbij de 
terugwerkende kracht voor de AMvB inzake de wedden voor de burge
meesters mogelijk werd gemaakt, verwierf het wetsvoorstel de steun van 
alle fracties, behalve van die van de CPN. In de Eerste Kamer op 22 juni 1948 
heeft ook Hommes (ARP) de centralistische tendens in het wetsontwerp ge
hekeld, maar evenals in de Tweede Kamer heeft de ARP-fractie daarin geen 
motief gezien het wetsontwerp haar steun te onthouden. Het wetsontwerp 
werd in de senaat zonder hoofdelijke stemming aanvaard.8

Op 6 oktober 1948 verscheen het Bezoldigingsbesluit-burgemeesters, 
waarbij met een indeling in 20 klassen een aanzienlijke verbetering (met te
rugwerkende kracht vanaf 1 oktober 1947) werd gebracht in de wedden voor 
de burgemeesters met name in de kleine gemeenten, in het Staatsblad (I. 
440). Met de toeslag voor bijzondere kosten meegerekend kwam de burge
meester in de kleinste gemeente - tot 2000 inwoners - net boven de hoofd
onderwijzer uit, waarbij de klassieke dorpshiërarchie en dus het gezag (pro- 
gram-Beel) was hersteld.9
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e. Classificatie in de betaling van gem eenteam btenaren  
Zoals hiervoor onder c. is aangegeven is de achterstand van de ambtena

rensalarissen ten opzichte van het loonpeil in de vrije sector - voor de ont
wikkelingen in deze sector zie het hoofdstuk Sociale Zaken, par. VI - nau
welijks ingelopen door de bijstellingen die de regering onder druk van het 
parlement heeft toegestaan. Binnen de ambtenarengroepen was die van het 
gemeentepersoneel er het slechtst aan toe. Het parlement, waarin zoals in de 
Inleiding  op dit hoofdstuk vermeld de gemeenten goed hun stem konden 
laten horen, zou hierover dan ook de minister van Binnenlandse Zaken 
aanspreken: weliswaar heeft de gemeente in medebewind inzake zijn perso
neel zekere vrijheid, maar art. 126 van de Ambtenarenwet-1929 (Stbl. 539), 
zoals gewijzigd bij de wet van 17 november 1933 (Stbl. 600), legde het toe
zicht op de naleving van de regelingsplicht van de gemeenten nadrukkelijk 
bij de Kroon, wat met name van belang was voor het salarisbeleid. Na 1945 
vormde dit artikel de basis voor het in samenwerking met de ambtenaren- 
organisaties en de gemeenten door te voeren beleid inzake de betaling van 
de gemeenteambtenaren in het kader van de geleide loonpolitiek.

Centraal in de aandacht van het parlement stond de standplaats-classifi- 
catie ofwel gemeenteclassificatie genaamd. De bezoldiging van het gemeen- 
tepersoneel was namelijk gekoppeld aan een classificatie van de gemeenten 
(oorspronkelijk drie schalen, zie bijlage E van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren-1934, Stbl. 1933, nr. 783), een systeem dat overigens 
ook werd gehanteerd bij het consumentencrediet, de noodwet ouderdoms
voorziening en de sociale bijstandsregeling (5 klassen). Het kwam er op neer 
dat slechts de grote steden hun ambtenaren precies gelijk met het rijksper
soneel mochten betalen; de kleinere gemeenten moesten minder betalen. De 
classifictie berustte op de niet met feiten gestaafde veronderstelling dat in de 
kleinere plaatsen op het platteland de kosten voor levensonderhoud en on
derdak (vooral de huren) veel lager zouden zijn dan in de grote steden. De 
classificatie naar gemeente bestond ook voor de beloning in het bedrijfsle
ven, maar daar waren de gevolgen van verschillen in beloning door deze 
classificatie niet zo desastreus als bij het gemeen tepersoneel. In het bedrijfs
leven namelijk werd veel beter verdiend. Een ongeschoolde werknemer in 
de laagste gemeenteklasse kwam dan ook aanzienlijk beter uit dan de lagere 
ambtenaar in de kleine gemeente, voor wie het classificatiesysteem ronduit 
armoede betekende. Toen de "stille loonronde" in het bedrijfsleven in het 
najaar 1947 juist ter vermindering van de verschillen in betaling naar ge- 
meenteklasse op gang kwam, werd minister Witteman door Krol en 
Beernink (CHU), Peters en Maenen (KVP), en Algera (ARP) op 19 en 20 no
vember 1947 gevraagd ofwel de classificatie op te heffen ofwel de gemeente
ambtenaren extra loonsverhoging te geven, omdat het zo niet langer ging. 
Met name Peters wees zijn partijgenoot Witteman er op dat door de ambte
naren in de kleinere gemeenten harder gewerkt moest worden vanwege de 
onderbezetting in deze gemeenten en dat de kleinere gemeenten steeds goed 
personeel zagen vertrekken. Het hele classificatiesysteem ging volgens dit
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Kamerlid uit van vooroordelen over de prijzen op het platteland, die er uit
eindelijk op neerkwamen dat schoenreparaties en werkvrouwen op het 
platteland iets goedkoper waren. Hij gaf de voorkeur aan een beloningssys
teem, gebaseerd op prestaties. Vandaar dat hij om een wetenschappelijk on
derzoek van het classificatiesysteem vroeg.10

In zijn antwoord vroeg Witteman zich af waarom juist hij al die klachten 
over de classificatie naar zijn arme hoofd kreeg geworpen, waar die regeling 
al tientallen jaren bestond en met instemming van de Kamer bij nieuwe 
wetgeving na de oorlog was overgenomen (noodwet-Drees voor de ouden 
van dagen). Opheffing van dit systeem leek hem onjuist, omdat er echte 
verschillen waren tussen stad en platteland. Hij was het eens met Peters dat 
onderzoek gerechtvaardigd was naar de vraag of die verschillen juist wer
den gehanteerd. Hij was bereid daarnaar een onderzoek te laten instellen. 
Van een afschaffing van de laagste schaal in deze classificatie zoals de sena
toren Zegering Hadders, De Dreu en Brandenburg voorstelden, wilde de mi
nister ook niet weten.

Het onderzoek naar de wenselijkheid van de indeling van de gemeenten 
in verschillende klassen en - bij een positieve waardering van deze wense
lijkheid - naar een wetenschappelijke fundering van deze gemeenteclassi- 
ficatie, is nog in de periode-Beel gestart. Omdat de gemeenteclassificatie voor 
een groot deel te maken had met regelingen, waarvoor de minister van So
ciale Zaken de hoofdverantwoordelijkheid droeg - zoals de loonvorming in 
het vrije bedrijf, de noodvoorziening voor ouden van dagen, de regeling 
van de werkverruiming voor hoofdarbeiders - heeft minister Drees op 23 
april 1948 een studiecommissie onder voorzitterschap van de hoogleraar so
ciologie te Utrecht, dr. J.P. Kruyt, geïnstalleerd, waarin ook vertegenwoor
digers van Binnenlandse Zaken (gemeenteclassificatie in verband met de 
bezoldiging van het overheidspersoneel) en Sociale Zaken waren opgeno
men. In april 1951 verscheen het eindrapport van de commissie-Kruyt. Voor 
deze commissie stond het beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid 
voorop, maar aan de andere kant werden geringer geworden verschillen in 
de kosten van levensonderhoud tussen stad en platteland geconstateerd die 
nog groot genoeg waren om een classificatie naar gemeente te rechtvaar
digen. De commissie had becijferd dat de primaire uitgaven (voornamelijk 
de huren) op het platteland minder geld vergden, maar dat secundaire uit
gaven (verkeerskosten, bijvoorbeeld voor scholing van de kinderen) meer 
geld kostten. De commissie beval een classificatie van 5 klassen aan, met een 
uurloonverschil van maximaal 10 cent. De regering heeft dit rapport-Kruyt 
voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad, die op 17 oktober 1952 de con
clusies van het rapport aanvaardde. Vervolgens heeft de regering het uur
loonverschil tot de door de commissie-Kruyt voorgestelde grenzen terugge
bracht (december 1953). Het probleem van de gemeenteclassificatie was hier
mee natuurlijk niet uit de wereld. Met name met het oog op de daadwerke
lijke verschillen in huren tussen de verschillende steden en gebieden werd 
eind 1955 op instigatie van de Stichting van de Arbeid een tweede commis- 
sie-gemeenteclassificatie in het leven geroepen. Op de afloop van deze
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kwestie zal in een der volgende delen van de na-oorlogse parlementaire ge
schiedenis van Nederland nog worden ingegaan.11

In dit verband zij gewezen op nog een andere weg die in de periode-Beel 
is bewandeld om tot een opheffing van de al te grote verschillen in de beta
ling van ambtenaren met de lonen in het bedrijfsleven te komen. Op 26 no
vember 1946 had Beel een commissie geïnstalleerd onder voorzitterschap 
van mr. P.A.G. Ubink, chef van de hoofdafdeling personeelszaken van Bin
nenlandse Zaken, die zich zou moeten wijden aan de kwestie van de bezol
diging van de gemeentesecretarissen en in aansluiting daarop zou adviseren 
over de bezoldiging van de overige groepen van het gemeen tepersoneel. De 
commissie-Ubink zou in april 1948 met een rapport over de bezoldiging van 
de gemeentesecretarissen komen, dat door de minister van Binnenlandse 
Zaken is overgenomen. In het door deze commissie voorgestelde systeem 
kreeg de gemeentesecretaris een spilfunctie, waarvan de overige functies en 
bezoldigingen werden afgeleid. Dit systeem heeft tot 1981 gegolden. Op de 
Ubink-normen, die tot een herwaardering van de bezoldiging van de ge
meenteambtenaren heeft geleid, zal in het volgend deel onder Binnen
landse Zaken worden teruggekomen. Zolang de commissie-Ubink bezig was 
kon de minister van Binnenlandse Zaken onrust in het parlement over de 
bezoldiging van het gemeentepersoneel voor een deel wegwuiven onder 
verwijzing naar het werk van deze commissie met een "materie van zeer 
grote ingewikkeldheid".

ƒ. De huivende en gehuw de ambtenares

D e confessionele overw inning in de strijd tegen de huw ende en gehuw de 
ambtenares vóór 1940

Sedert het einde van de 19e eeuw was het vraagstuk van de overheid 
versus de huwende en gehuwde ambtenares levend geworden. In enkele 
beroepen was de vrouw doorgedrongen, zoals in het onderwijs en bij de 
posterijen en telegrafie. Wat moest er nu gebeuren, wanneer een ambtena
res in het huwelijk trad?

De strijd begon, toen bij KB van 6 juni 1900 (nr. 101) officieel was bepaald 
dat vrouwen bij de Posterijen en Telegrafie (P. en T.) konden worden be
noemd. De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, belast met de 
zorg voor P. en T., in het confessionele kabinet-Kuyper, De Marez Oyens 
(ARP), heeft een KB (2 maart 1904, nr. 50) bevorderd, waarbij de huwende 
vrouw in bepaalde functies bij de P. en T. ontslag moest worden verleend. 
De intrekking van dit besluit door de volgende minister van W.H.N., de li
beraal Kraus, in 1907 (KB, nr. 94) veroorzaakte in het confessionele kamp de 
nodige gramschap. Van katholieke zijde werd de lange tijd gehandhaafde 
stelling betrokken dat de gehuwde vrouw in het gezin hoorde. De bevorde
ring door de overheid van het in dienst houden van de huwende ambtena
res werd beschouwd als het stellen van premie op de beperking van het ge- 
zinsgetal met kunstmatige middelen (het gevreesde neo-malthusianisme, 
zie hoofdstuk I, par.3). Dit standpunt vond zeker ondersteuning bij de pro-
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testants-christelijken. Een ander punt betrof de vraag of de gehuwde wer
kende vrouw niet een bedreiging was voor het loonpeil: de vergroting van 
het arbeidspotentieel zou het loonpeil in gevaar kunnen brengen. Dat loon
peil ging, ook tot tevredenheid van de sociaal-democraten, uit van het be- 
h oef te-element, waarbij allengs als norm voor het loon werd gezien het ge
zin met enkele kinderen dat naar behoren moest kunnen leven. Dit was een 
overwinning op de sociale ellende van de 19e eeuw, toen vrouwen- en kin
derarbeid in fabrieken en op het land de overlevingskans van het gezin 
moesten veilig stellen. De strijd tegen de gehuwde werkende vrouw, waarbij 
de overheid het voorbeeld diende te geven, was derhalve zeker niet alleen 
ingegeven door oud-testamentische beelden, maar ook door een besef dat de 
zo moeizaam verworven sociale vooruitgang in gevaar kon worden ge
bracht. In 1910 zou dan ook de ARP-minister van Binnenlandse Zaken 
Heemskerk een voorstel indienen om het ontslag van de huwende ambte
nares en onderwijzeres mogelijk te maken, tenzij de betrokken vrouw ou
der was dan 45 jaar - en zij geacht werd geen kinderen meer te krijgen en 
derhalve het argument van Heemskerk tegen de gehuwde ambtenares, na
melijk dat het in dienst houden van de gehuwde ambtenares (of onderwij
zeres) schade toebracht aan de gezinsmoraal, niet gold - of zich een andere 
uitzondering voordeed. Aanleiding voor het voorstel van Heemskerk was 
de zaak-Middelbeers geweest. Deze gemeente had een gehuwde zwanger ge
worden onderwijzeres ontslagen onder verwijzing naar het dienstbelang, 
hetgeen door GS van Noord-Brabant en in hoogste instantie (KB 16 februari 
1909, Stbl. nr. 51) niet werd goedgekeurd. De eenmaal gehuwde onderwijze
res om deze - natuurlijke - reden te ontslaan zou immers voortaan de hu
wende onderwijzeres voor de keuze tussen haar werk en haar huwelijksle
ven plaatsen, hetgeen in strijd met de goede zeden werd geacht. Om deze 
kwestie te ontgaan diende derhalve de huwende ambtenares te worden ont
slagen. De controverse tussen confessionelen en niet-confessionelen over 
dit wetsvoorstel bleek echter dermate groot, dat succes voor dit voorstel niet 
te voorzien was. In 1913 kon de liberale minister van Binnenlandse Zaken 
Cort van der Linden bevorderen dat het voorstel werd ingetrokken.12

Nadat nog in 1920 de CHU-minister van Onderwijs, De Visser, het ver
plichte ontslag van de huwende onderwijzeressen had afgewezen, is eind 
1923 door de regering teruggekomen op het voorstel-Heemskerk in samen
hang met het plan om gehuwde ambtenaressen - niet-kostwinsters - te ont
slaan. Overwogen werd tevens om een wetsvoorstel tot wijziging van de 
L.O.-wet te bevorderen teneinde ook voor het Lager Onderwijs de gehuwde 
(niet-kostwinster) en huwende onderwijzeres te kunnen ontslaan. De com
missie van het georganiseerd overleg had met 8 tegen 4 gunstig geadviseerd, 
al kon men vragen stellen over de representativiteit van dit g.o. op dat mo
ment (hoewel de confessionele ambtenarenorganisaties minder leden in to
taal hadden dan de neutrale, waren zij in dit g.o. - vanwege de afschaduwing 
van het aantal organisaties - in de meerderheid). Directe aanleiding voor dit 
regeringsvoornemen was de economische recessie, waardoor de overheid 
gedwongen was tot bezuinigingen op het aantal ambtenaren te komen.
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Indien gehuwde ambtenaressen/niet-kostwinsters bij voorrang konden 
worden ontslagen, was dit een voordelige zaak, want deze ambtenaressen 
hadden volgens de geldende voorschriften geen recht op wachtgeld. Deze 
aanleiding was voor de regering een goede kans om het overwicht van de 
confessionelen ten tijde van het - inmiddels door de Vlootwetskwestie ten 
val gekomen - kabinet-Ruys de Beerenbrouck uit te buiten om de nederlaag 
van het voorstel-Heemskerk van 1910 te wreken. Vandaar dat Ruys zich 
blijkens zijn betoog op 19 februari 1924 in de Tweede Kamer op het princi
piële standpunt stelde dat ook voor Heemskerk had gegolden: de regering 
wenste geen prijs te zetten op kinderloosheid om de beroepsuitoefening 
door de gehuwde ambtenares mogelijk te maken.13

Het voornemen van de regering om de gehuwde ambtenares - geen kost- 
winster - eerder te ontslaan dan andere ambtenaren lokte een interpellatie 
uit, gehouden door het Kamerlid mevr. J. Westerman (Vrijheidsbond), op 
22 januari 1924. Zij had zich enkele jaren eerder bij de behandeling van de 
voorstellen tot herziening van de Grondwet ontpopt als een fel feministe. 
Zij kreeg in haar kritiek op de regeringsplannen inzake het ontslag van ge
huwde ambtenaressen bijval van de linkerzijde. Haar motie om het ontslag 
van de ambtenares-kostwinster pas te doen plaats vinden na advies van een 
onpartijdige commissie werd echter met 50 stemmen tegen en 28 (SDAP, 
Vrijz. Democraten, Vrijheidsbond, Comm.) stemmen voor verworpen. Een 
motie van mevr. S. Groeneweg (SDAP), waarin werd uitgesproken dat er 
geen reden was om af te wijken van de geldende regels inzake het ontslag 
van overcomplete rijksambtenaren, werd met 52 tegen en 26 (twee Vrij- 
heidsbonders steunden de SDAP-motie niet) voor afgewezen. Voor dit deel 
van haar plannen had de regering derhalve een meerderheid van de Twee
de Kamer achter zich.14

Bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer februari 1924 
vond het principiële debat plaats over het voorgenomen ontslag van de hu
wende ambtenares en onderwijzeres als algemene maatregel. Tegenover 
Ruys, die zich beriep op de argumentatie ten gunste van het voorstel- 
Heemskerk, hierin bijgevallen door het katholieke Kamerlid mevr. 
Bronsveld-Vitringa, stonden de dames-Kamerleden uit de Vrijheidsbond, 
de SDAP, de VDB, de Liberale Partij en de CHU die met allerlei onderlinge 
nuances vonden dat de regering op de verkeerde weg was. De overheid trad 
te veel als zedenmeester op (Vrijheidsbond, SDAP, VDB); weliswaar was de 
plaats van de gehuwde vrouw allereerst in haar gezin, maar het kleine aan
tal betrokken gevallen vorderde niet een dergelijke algemene maatregel die 
in een aantal gevallen (kostwinster uit noodzaak) ook zeer onrechtvaardig 
kon uitpakken (Lib. Parij, CHU). Een motie van mevr. Groeneweg om de 
rechtspositie van de vrouwelijke rijksambtenaar bij wet in plaats van bij 
AMvB te doen regelen werd verworpen met 47 stemmen tegen en 33 stem
men voor. De regering kon derhalve ook op dit principiële punt haar voor
nemen doorzetten.15

Op 13 maart 1924 (Stbl. 122) werd het KB uitgevaardigd, waarbij vrouwe
lijke rijksambtenaren - met ingang van 1 januari 1924 -, die in het huwelijk
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traden, met ingang van de dag van huwelijk eervol werden ontslagen, ten
zij de vrouw 45 jaar of ouder was, wanneer de ambtelijke werkzaamheden 
in de echtelijke woning konden worden verricht en in speciale gevallen van 
bepaalde categorieën van ambten en wel uitsluitend als bijbetrekking. De 
inhoud van dit KB heeft tot het KB van 30 november 1957, Stbl. 527, gelding 
gehouden. Bij de wet van 28 mei 1925, Stbl. 207, werd voor onderwijzeressen 
in de L.O.-wet het facultatief ontslag mogelijk gemaakt en bij de wet van 10 
januari 1935, Stbl. 10, het imperatief ontslag voorgeschreven. Toen ter uit
voering van de Ambtenarenwet-1929 het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (ARAR) in 1931 (Stbl. 248) werd afgekondigd, werden daarin de rege
ringsmaatregelen uit 1924 geïncorporeerd. In art. 96 ARAR werd vastgelegd 
dat bij ontslag op grond van de herinrichting van een dienstvak gehuwde 
vrouwelijke ambtenaren (niet-kostwinsters) bij voorrang werden ontslagen; 
in art. 97 werd de tekst van het KB van 13 maart 1924 overgenomen. Bij een 
herziening van het ARAR bij KB van 22 mei 1933, Stbl. 294, werd aan het 
art. 7 van het ARAR toegevoegd dat gehuwde vrouwen slechts in ambte
lijke dienst konden worden aangesteld naar de voorwaarden van art. 97 
ARAR (2e en 3e lid) en werd voor de toepassing van art. 97 het concubinaat 
gelijk gesteld met huwelijk. Hiertoe geadviseerd door een ingestelde ambte- 
narenbezoldigingscommissie, die verwees naar de inmiddels ingezette eco
nomische crisis als grond om de gehuwde werkende vrouw in het arbeids
proces plaats te doen maken voor de werkloze man, heeft de ARP-minister 
van Binnenlandse Zaken, De Wilde, bij circulaire van 20 december 1933 de 
provincies en via deze de gemeentebesturen gevraagd hun ambtenarenre
glementen aan het ARAR op het punt van het tegengaan van de arbeid door 
de huwende vrouw aan te passen. In de wet van 22 februari 1936 (Stbl. 100, 
1936) tot verlaging van de uitgaven van het onderwijs werd vastgelegd (par. 
15 bis) dat met ingang van 1 januari 1937 B. en W. gehuwde onderwijzeres
sen in het L.O. en het U.L.O. - behoudens bepaalde vakleerkrachten - ontslag 
moesten geven. Uitzonderingen op deze regel dienden te worden gemaakt 
in het geval de betreffende onderwijzeressen kostwinsters waren, 10 dienst
jaren voor de Pensioenwet hadden of wanneer het onderwijs door het 
voorgeschreven ontslag ernstig benadeeld zou worden. Nadat door zijn 
voorganger, de vrijzinnig-democraat Slingenberg, ten behoeve van de ver
groting van de werkgelegenheid van mannen een wettelijke noodmaatregel 
voor de duur van drie jaar ter beperking van de arbeid van vrouwen in fa
brieken en werkplaatsen tot stand was gebracht, heeft de minister van Socia
le Zaken in het 4e kabinet-Colijn, de katholiek Romme, ter uitvoering ook 
van de wens van het partijprogram van de RKSP van 1937 de arbeid van de 
vrouw te beperken bij de Hoge Raad van Arbeid een voorstel aangeboden 
om de gehuwde vrouw alle beroepsarbeid te verbieden teneinde het gezin te 
beschermen. De mededeling in de Troonrede van 21 september 1937 over 
het voornemen van de regering de arbeid van de gehuwde vrouw wettelijk 
te gaan regelen was voor het Tweede Kamerlid mevr. De Vries-Bruins 
(SDAP) aanleiding haar gramschap over dit voornemen te uiten en nog
maals een pleidooi te houden voor de gelijkberechtiging van man en
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vrouw, ook op de arbeidsmarkt. Het was op dat moment aan dovemansoren 
gesproken. Rommes opvolger in het kabinet-De Geer, Van den Tempel 
(SDAP), nam het betreffende wetsvoorstel niet verder in behandeling. De 
Hoge Raad van Arbeid had trouwens ook negatief geadviseerd.16

De oorlogstijd bracht verandering in de rigide uitsluiting van de gehuwde 
vrouw in overheidsdienst. Vanwege de uitzonderlijke toestand - zoals het 
gebrek aan arbeidskrachten door de (gedwongen) inschakeling van manne
lijk personeel in het arbeidsproces in Duitsland en de (financieel) onzekere 
positie voor de achtergebleven echtgenotes - meende de secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken in het belang van de dienst afwijking van de ont- 
slagregel toe te moeten staan. De uitweg die gevonden werd bestond er in 
om de ex art. 97 ARAR ontslagen vrouwelijke arbeidskrachten vervolgens 
op arbeidscontract en tijdelijk in dienst te houden, aangezien het Arbeids- 
overeenkomstenbesluit (Stbl. 354, 1931) geen voorschriften inzake de beper
king van de arbeid van de gehuwde vrouw zoals in het ARAR vastgelegd 
kende. De lagere overheden werd gevraagd zich hieraan aan te passen. Ook 
voor de onderwijzeressen werden de ontheffingsmogelijkheden verruimd. 
Deze noodmaatregelen uit de bezettingstijd zijn door het kabinet- 
Schermerhorn-Drees bij circulaire van 22 januari 1946 voor de periode tot 
1947 verlengd. Het kabinet-Beel stond derhalve voor de vraag of vanwege de 
voortdurende uitzonderingstoestand en het gebrek aan arbeidskrachten deze 
uitzonderingen op de regel moesten worden voortgezet voor een bepaalde 
periode, eventueel het verbod op het in dienst nemen of houden door de 

. overheid van de gehuwde of huwende ambtenares moest worden opgehe
ven, of moest worden teruggekeerd naar de vooroorlogse regel en de uit
zonderingen uit de oorlogstijd moesten worden beëindigd.

H et vraagstuk van de huw ende en gehuw de am btenares in de periode- 
B eel

De uitgangspunten in het najaar 1946, toen bij de behandeling van de be
groting van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer door mevr. Tendeloo 
(PvdA) de kwestie van de gehuwde ambtenares in het licht van de ontwik
kelingen onder en sedert de oorlog principieel aan de orde werd gesteld, wa
ren duidelijk. De KVP had weten te bewerkstelligen dat in het regeringspro
gram de versterking van het gezinsleven als programpunt was opgenomen. 
Binnen de KVP zijn zelfs stemmen opgegaan om met name de grote gezin
nen te helpen door de arbeidsplicht voor meisjes als gezinshulp in te voe
ren, een gedachte die door het kabinet-Beel bij de behandeling van de begro
ting voor 1948 voor onuitvoerbaar werd gehouden (zie hoofdstuk I, par. 3.b). 
Een dergelijke aandacht voor het gezin verdroeg zich moeilijk met toege
vendheid op het punt van de arbeid buitenshuis van de gehuwde vrouw. 
Het was dan ook niet te verwachten dat politici uit de KVP zouden meewer
ken aan de opheffing van de beperkingen op de arbeid van de gehuwde 
vrouw in overheidsdienst. De PvdA daarentegen had de gelijkberechtiging 
van mannen en vrouwen alsmede de bevordering van werkgelegenheid 
voor alle daarvoor geschikte mannen en vrouwen in het urgentieprogram-
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1946 nadrukkelijk opgenomen. Impliciet werd hiermee de opheffing van de 
verplichting tot het geven van ontslag aan de gehuwde ambtenares voorge
staan. De CPN wenste, precies als de PvdA, bescherming van het gezin en 
mogelijkheid voor de vrouw om deel te nemen aan de productie. Bij de 
PvdV stond de gelijkstelling van man en vrouw voor de wet in het urgen- 
tieprogram-1946, nadat ook door deze partij om morele en materiële be
scherming van het gezin als kern van de maatschappij was gevraagd. De 
protestants-christelijke partijen hadden wel aandacht voor het gezin, maar 
blijkens hun urgentieprogramma's niet voor het vraagstuk van de gelijkbe
rechtiging tussen man en vrouw.

Gezien de achterstand van Nederland ten opzichte van andere Europese 
landen bij de inschakeling van de vrouw en zeker de gehuwde vrouw in het 
arbeidsproces, was het begrijpelijk dat mevr. Tendeloo de overheid, die im
mers ook voor het bedrijfsleven een voorbeeld was in de behandeling van 
de vrouw als werkneemster, aansprak op het beleid inzake de tewerkstelling 
van de vrouw, in het bijzonder van de gehuwde vrouw. Mevr. Tendeloo 
erkende dat rond 1920 ter bescherming van het gezinsleven en de volksge
zondheid de arbeid van de gehuwde vrouw als schadelijk werd beoordeeld. 
De maatregelen van de overheid, die gericht waren tegen de gehuwde amb
tenares, leken echter eerder uit opportunisme te zijn genomen - arbeids- 
marktoverwegingen: werkloosheid jaren dertig met overschot aan manne
lijke arbeidskrachten; tekorten aan arbeidskrachten in en na de oorlog - dan 
uit principiële verontrusting over de arbeid van de gehuwde vrouw. Ook 
mevr. Tendeloo keurde fabrieksarbeid voor gehuwde vrouwen af, omdat 
die arbeid weinig voldoening kon geven en slechts verricht werd uit geld
nood. Voor hoger opgeleide vrouwen, waarvoor juist de overheid emplooi 
kon bieden, mocht de overheid volgens haar geen belemmering zijn in de 
levensontplooiing die door werk kon worden bereikt. Van ondermijning 
van het gezinsleven in het geval van arbeid door een gehuwde vrouw in 
overheidsdienst - veelal in het onderwijs - kon volgens haar geen sprake 
zijn. Het huishouden was sterk vereenvoudigd, de kinderen waren ofwel op 
school, of de deur uit, terwijl ook een deel van de gehuwde vrouwen kin
derloos bleef. Zij vroeg zich af waarom wel werd geaccepteerd dat gehuwde 
vrouwen in het theater optraden, kunstenares waren of met hun man een 
bedrijf voerden (land- en tuinbouw, middenstand), maar gehuwde vrouwen 
niet voor de klas mochten staan. De minister van Binnenlandse Zaken, 
Beel, werd dan ook gevraagd of hij van plan was de verbodsbepaling ten 
aanzien van de gehuwde ambtenares op te heffen of de tijdelijke uitzonde
ring daarop nogmaals te verlengen.17

Op 22 november 1946 antwoordde Beel in de Tweede Kamer dat het kabi
net van menig was dat in de regel de gehuwde vrouw thuis hoorde. Hij zei 
wel toe dat het vraagstuk van de huwende en gehuwde ambtenares nader 
bestudeerd zou worden, waarbij zou worden nagegaan of de uitzonderingen 
op de bepaling inzake het door art. 97 ARAR gevorderde ontslag van de hu
wende ambtenares zouden kunnen worden verruimd. Maar op 7 februari 
1947 zei Beel in de Eerste Kamer dat hij er niet aan dacht om uitbreiding te
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geven aan het aantal uitzonderingen op de regel dat de huwende ambtena
res ontslagen moest worden. Hiermee reageerde de minister op een fel plei
dooi van de communistische senator Brandenburg ten gunste van de op
heffing van art. 97 ARAR. Brandenburg onderstreepte de door mevr. 
Tendeloo opgeworpen stelling dat het principe over de plaats van de vrouw 
in het gezin werd gehanteerd naar gelang de stand van de conjunctuur. 
Vóór de oorlog moesten de vrouwen van werklozen, daartoe min of meer 
gedwongen door de werklozenzorg, wel als werksters gaan werken bij kapi
taalkrachtigen, teneinde de werkloosheidskassen te kunnen sparen. Daar 
kwam het gehuwd zijn in de tweede plaats. Brandenburg verdacht de staat 
en andere overheden er van graag gehuwde vrouwen op arbeidscontract te 
willen laten werken, omdat arbeidscontractanten veel lager werden betaald 
dan gewone ambtenaren. "De gehuwde ambtenares wordt nog steeds ontsla
gen, maar als zij bereid is om voor veel minder salaris haar werk voort te 
zetten, dan schijnt het gehuwd zijn geen bezwaren op te leveren." De betref
fende ontslagregeling voor de huwende ambtenares diende derhalve uit het 
ARAR te worden gehaald, opdat de gehuwde ambtenares haar leven kon 
inrichten zoals zij dat wenste. Het standpunt van Beel werd slechts voluit 
ondersteund door Reijers (CHU), die vond dat - als het aan hem lag - 
vrouwen een half jaar voor hun huwelijk moesten worden ontslagen, "om 
haar de gelegenheid te geven nog enige onmisbare huiselijke bezigheden te 
leren, wil haar huwelijk niet arm zijn aan echte gezellige huiselijkheid en 
warmte".18

Hoewel Beel zich verplicht zag als minister van Binnenlandse Zaken, 
samen met zijn collega van O.K. en W., de noodmaatregelen uit de oorlogs
tijd wederom met een jaar te verlengen, was hij niet van zins zich neer te 
leggen bij de ontwikkelingen. Het regeringsprogram met zijn aandacht voor 
het gezin én de druk vanuit de fractie van zijn partij in de Tweede Kamer 
op dit gebied actief te zijn moeten hem er toe hebben gebracht het vraagstuk 
van de huwende en gehuwde ambtenares aan de orde te stellen. In het kabi
netsberaad van 24 februari 1947 stelde Beel voor om art. 97 geheel te laten 
herleven, een analoge regeling voor arbeidscontractanten op te laten stellen 
en een datum van inwerkingtreding te bepalen. Uiteraard zou de beëindi
ging van de in de oorlog getroffen en steeds verlengde uitzonderingen op de 
regel van het ontslag van de huwende ambtenares vervolgens ook voor de 
lagere overheden en voor de onderwijzeressen in het L.O. worden toegepast. 
Voor- en tegenstanders waren in het KVP- én in het PvdA-kamp te vinden. 
Van Maarseveen was van mening dat het dienstbelang kon worden ge
schaad, doordat de gehuwde vrouw niet alle aandacht aan haar werk kon 
geven. Daarmee hanteerde hij de beschuldiging dat gehuwde vrouwen meer 
absent waren dan andere categorieën werknemers en werkneemsters. Fiévez 
daarentegen wees er op dat zijn departement (Oorlog) die gehuwde vrou
wen hard nodig had en dat derhalve bij de beoordeling van het vraagstuk 
het economisch motief (dienstbelang) het zwaarst moest wegen (vergelijk de 
verdediging door Fiévez van de vrouw - ook de gehuwde - in de krijgs
macht tegen de confessionele druk in hoofdstuk III, par. III.f). Dat dienstbe-
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lang werd ook door minister Vos gehanteerd, die daarnaast aan het vraag
stuk een principiële kant onderscheidde: de gehuwde vrouw moest de vrij
heid hebben om in overheidsdienst te blijven. Tenslotte vond Vos dat men 
deze zaak ook niet los kon zien van de bevolkingspolitiek: in 1946 waren er 
200.000 mensen in Nederland bij gekomen en de vraag was hoe het verder 
met die bevolkingsgroei moest. Het werk van de gehuwde vrouw kon in de 
gewenste bevolkingspolitiek een functie hebben, waarbij Vos de uitsluitende 
gerichtheid van de vrouw op het gezin en op het krijgen en verzorgen van 
kinderen ter discusssie wilde stellen. Natuurlijk was deze al te moderne vi
sie buiten de orde: Beel verklaarde dat het laatste door Vos in het geding ge
brachte argument een geheel ander onderwerp was dan het ter tafel ge
brachte onderwerp. Binnen het groepje PvdA-ministers waren er echter ook 
die het inzake de behandeling van de gehuwde vrouw in overheidsdienst 
met Beel eens waren. Zo was Lieftinck het met het voorstel-Beel eens, om
dat ook het regeringsprogram er op gericht was het gezin te verstevigen. 
Drees was geen voorstander van de vrouw in het arbeidsproces. Hij onder
schreef het standpunt dat gehuwde vrouwen meer werk verzuimden dan 
mannen of ongehuwde vrouwen. Voor een herleving van de algehele uit
sluiting van de gehuwde ambtenares voelde hij minder. Soms moesten ge
huwde vrouwen in dienst kunnen blijven, juist ook gelet op het behoefte- 
element zoals in het onderwijs. Beel retireerde enigszins en zei de zaak 
slechts aan de orde te hebben willen stellen.19

Op 29 september 1947 moest Beel de ministerraad met dit onderwerp op
nieuw lastig vallen, omdat de opschortingstermijn ten aanzien van de uit 
de oorlogstijd daterende uitzonderingen dreigde te verstrijken zonder dat 
bepaald was hoe het nu verder moest. Het was wederom Vos die de meeste 
weerstand bood tegen het plan van Beel om de oude verbodsbepaling te 
doen herleven. Hij achtte het economisch onjuist een gedeelte van de be
volking de mogelijkheid tot werken te ontnemen. Lieftinck nam nu, samen 
met Neher, het standpunt in dat op dat moment er alle reden was om de 
schorsingsregeling van de verbodsbepaling via het toelaten van gehuwde 
vrouwelijke arbeidscontractanten te continueren. Wanneer op de arbeids
markt voldoende mannelijke arbeidskrachten werden aangeboden, waren er 
geen (gehuwde) vrouwen meer nodig bij de overheid en elders. Beel vatte 
de debatten samen en kwam tot de volgende conclusies: het in dienst ne
men van gehuwde vrouwen moest tot het uiterste beperkt blijven; gehuwde 
vrouwelijke ambtenaren konden in dienst blijven, voorzover de goede gang 
van zaken van de ambtelijke dienst dat vereiste en wel tot uiterlijk 1 januari 
1950; de huwende ambtenares kon in dienst blijven, indien het dienstbelang 
dat vorderde. Na 1 januari 1950 zou de vooroorlogse regeling ten aanzien 
van de huwende en gehuwde ambtenares weer geheel in kracht treden.20 
Een circulaire van 13 oktober 1947, bestemd voor de diensten van de centrale 
overheid, bevatte deze richtlijnen. Beel, die eind september 1947 wist dat 
zijn kabinet vanwege de versnelde procedure voor de partiële herziening 
van de Grondwet met het oog op de reconstructie van het Rijk niet de volle 
termijn van vier jaar zou volmaken, heeft hiermee de nederlaag inzake de
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kwestie van de huwende en gehuwde ambtenares erkend en de zaak door
geschoven naar het volgende kabinet. De coalitie in de Kamer en in het ka
binet was te zeer verdeeld over dit vraagstuk op dat moment.

D e huw ende en gehuw de ambtenares in haar rechten hersteld
Anders dan het kabinet-Beel eind 1947 had besloten - namelijk dat de 

oude regeling inzake art. 97 ARAR na 1 januari 1950 weer voluit zou wer
ken - is onder het volgend kabinet geen einde gemaakt aan het fenomeen 
van de gehuwde ambtenares. Ook nu bleek, precies als in de tijd van het ka
binet-Beel, de coalitie op dit punt verdeeld. De confessionele groeperingen 
waren van oordeel dat de verbodsbepaling ex art. 97 ARAR diende te wor
den hersteld uit eerbied voor het gezin, terwijl PvdA en VVD - beiden coali
tiepartners met KVP en CHU in het le  kabinet-Drees - met steun van de 
CPN van oordeel waren dat het aan de echtelieden was om te bepalen wat 
het gezinsbelang vorderde. Het was niet aan de staat dit voor de gezins- 
partners te beslissen, aldus de niet-confessionele betogen over dit onderwerp 
bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1949. De 
breuk binnen de coalitie op dit punt was ook tot uiting gekomen in de steun 
van een meerderheid van PvdA-VVD-CPN op 15 december 1948 voor de 
motie-Van Sleen (PvdA), die de toelating van de gehuwde vrouw in het 
onderwijs bepleitte. Binnen de KVP, waar een belangrijke vrouwenlobby 
werkzaam was, werd onderkend dat de eigen verantwoordelijkheid van de 
betrokken echtelieden door de verbodsbepalingen in het ARAR kon worden 
tekort gedaan. De leuze "gezinspartij" behoefde niet synoniem te zijn met 
beperking van de mogelijkheden tot ontplooiing van de gehuwde vrouw. In 
de KVP trad dan ook verschil van inzicht over het vraagstuk van de hu
wende en gehuwde ambtenares aan het licht, toen in de Eerste Kamer op 9 
maart 1949 de internationaal door zijn werk als lid van de Nederlandse de
legaties naar de vergaderingen van de ILO en de V.N. zeer breed georiën
teerde pater Beaufort (KVP) de stelling verkondigde dat de gehuwde vrouw 
met haar gezin zelf moest beslissen of niet-gezinsarbeid verantwoord was. 
Hiermee was Romme het blijkens zijn beschouwingen over dit thema in De 
V olkskrant volstrekt oneens. Een rapport van het nauw met de KVP ver
bonden Centrum voor Staatkundige Vorming over dit vraagstuk uit 1951 
sloot echter juist bij de genoemde visie van Beaufort aan. Het rapport zag, 
gezien het zeer geringe percentage gehuwde vrouwen dat arbeid buiten het 
gezin verrichtte, geen reden op dat moment voor beperkende overheids
maatregelen op dit terrein. Met de installatie op 11 juni 1949 van de com
missie onder leiding van mr. P.A.G. Ubink om het vraagstuk van de ge
huwde vrouw in overheidsdienst te onderzoeken, bijeengeroepen op ver
zoek van de Kamerleden Tendeloo (PvdA) en Dassen (KVP), maakte de mi
nister van Binnenlandse Zaken Van Maarseveen (KVP) het vraagstuk rijp 
voor een veranderde aanpak. Het was immers niet te verwachten dat de 
commissie zou adviseren alles bij het oude te laten. De commissie-Ubink 
kwam in juni 1952 met een compromisvoorstel: vrouwen, die huwden na 
het 30e levensjaar, die 10 jaar diensttijd hadden verworven of die de rang
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van commies of hoger hadden verworven behoefden niet ontslagen te wor
den, zij het dat de bepalingen ex art. 97 (arbeid aan huis te vervullen of als 
bijbetrekking) hier van toepassing dienden te zijn; verder zou in het belang 
van de dienst een groep van ambten van deze ontslagregeling bij nadere be
paling kunnen worden uitgezonderd. Inmiddels waren de sedert de oorlog 
ingevoerde maatregelen tot verruiming van de arbeid van de gehuwde 
vrouw in overheidsdienst voor de periode 1950-1952 tijdelijk en in 1952 
voor onbepaalde tijd verlengd.21

Ondanks de aanbevelingen van de commissie-Ubink en het door de mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Cals (KVP) ingenomen 
standpunt (wetsontwerp inzake het Kleuteronderwijs) de gehuwde kleuter
leidster principieel niet te weren, betrok Beel als minister van Binnenlandse 
Zaken in het 3e kabinet-Drees nog steeds de oude stelling die hij had verde
digd in de periode van het door hem geleide kabinet: taak en roeping van de 
gehuwde vrouw lagen allereerst in het gezin. Door vragen in de Tweede 
Kamer bij de behandeling van zijn begroting voor 1955 hiertoe uitgedaagd, 
werd onder zijn verantwoordelijkheid op 13 september 1955 een KB (Stbl. 
428) uitgevaardigd, dat bij gelegenheid van een herziening van het ARAR 
het ontslaggebod voor de huwende en gehuwde ambtenares naar de oude 
richtlijnen bevestigde, zij het dat enige verruiming werd toegestaan door - 
naar het voorstel van de commissie-Ubink - nader te bepalen ambten, groe
pen van ambten of ambtenaren hiervan te doen uitzonderen. De bedoeling 
was om de L.O.-wet aan de inhoud van dit KB op dit punt aan te passen. Dit 
KB leidde tot de interpellatie-Tendeloo (PvdA) op 15 en 22 september 1955. 
Zij protesteerde tegen dit KB. Volgens dit Kamerlid was er door de oorlog 
waardering gegroeid voor de arbeid door vrouwen. Bovendien was in de 
industriële samenleving die arbeid nodig, zowel bij de productie als terwille 
van de consumptie. Tenslotte wees zij er op dat het in Nederland nog steeds 
om een zeer beperkt aantal gehuwde vrouwen ging, dat buitenshuis werkte. 
De meeste werkende gehuwde vrouwen waren vrouwen die in het bedrijf 
van hun echtgenoot meewerkten (land- en tuinbouw; middenstand). Het 
ging derhalve niet aan dat de overheid op dit terrein zo nodig beperkend 
moest optreden. Aan het eind van het debat kwam derhalve een - op ver
zoek van onder meer vrouwelijke Kamerleden uit de KVP en CHU ge
amendeerde ("behoudens bij het blijken van misstanden") - motie aan de 
orde, waarin werd uitgesproken dat, behoudens bij het blijken van misstan
den, het niet op de weg lag van de overheid de arbeid van de gehuwde 
vrouw te verbieden. Beels verdediging achter de vanouds bekende argu
menten onder verwijzing naar de volgens hem toch grote verruiming in 
het KB van 1955 ten opzichte van de oude ARAR-regeling vermocht niet 
veel meer: een meerderheid in de Tweede Kamer, namelijk de niet-confes- 
sionele fracties en vijf afgevaardigden van de KVP onder aanvoering van 
mevr. De Vink en twee CHU-Kamerleden onder aanvoering van mevr. 
Wttewaall, nam de motie met 46 tegen 44 aan. Beel, die de motie ernstig had 
ontraden, heeft de motie genegeerd. De Tweede Kamer heeft geen reden ge-
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zien deze zaak in het zicht van de Kamerverkiezingen principieel met Beel 
uit te vechten.22

In beginsel was met de aanvaarding van de motie-Tendeloo de weg ge
opend voor de gehuwde ambtenares, maar de uitvoering van deze motie 
heeft toch nogal wat voeten in de aarde gehad. De voorman van de partij die 
in het centrum van de macht zat, de KVP-er Romme, heeft zich namelijk 
tot het laatst tegen de opheffing van de bepalingen van het ARAR, die de 
arbeid van de huwende en gehuwde vrouw beperkten, verzet. In 1956 zag 
hij officieel van toetreding als minister van Binnenlandse Zaken in een 
nieuw te vormen kabinet-Drees af, omdat hij geen verantwoordelijkheid 
wilde nemen voor de door de Tweede Kamer verlangde uitvoering van de 
motie-Tendeloo. Romme aanvaardde echter dat hij als fractieleider in de 
Tweede Kamer in deze kwestie de stem van een slinkend deel in zijn partij 
vertolkte. Uit de regeringsverklaring van 23 oktober 1956 van het 4e kabinet- 
Drees, dat wederom in de kern was gebaseerd op de rooms-rode samenwer
king, bleek dat dit kabinet uitvoering wilde geven aan de motie-Tendeloo. 
Bij KB van 30 november 1957 (Stbl. 527) werden de bepalingen in het ARAR 
inzake het ontslag van huwende ambtenaressen en de aanstelling van ge
huwde vrouwen met ingang van 1 januari 1958 geschrapt, hetgeen ook zijn 
gevolgen heeft gehad voor het aanstellingsbeleid in het openbaar onderwijs 
en bij de lagere overheden. Daarmee was uitgekomen, hetgeen mevr. De 
Vries-Bruins (SDAP) op 12 november 1937 in de Tweede Kamer had uitge
sproken: "Ik hoop en vertrouw, dat alles wat aan de Nederlandse vrouw in 
de laatste jaren aan zelfstandigheid is ontnomen, weer teruggewonnen zal 
worden."23
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bureaucratie in Nederland 1813-1940 , Kampen 1988, p. 260 (ook onder trefwoord: 
arbeidscontracten).

2 Stapelkamp, TK 20 nov. 1947, p. 408; Dassen, p. 413 I en p. 456 I; Mem. v. Antw. op V.V. van 
EK, Rijksbegr. 1948, hfdst. V, ambtenarenzaken; min., EK 25 febr. 1948, p. 210; Brandenburg, p. 
205 II. Mem. v. Antw., 12 nov. 1948, Rijksbegr. 1949, hfdst. V 1000 V 6, HTK 1948-1949 
Bijlagen A, Ambtenaren (p. 19 II); Van Maarseveen als min. v. BiZa, in antwoord op vragen 
Reijers (CHU) en Wendelaar (VVD) in de EK op 9 mrt. 1949 bij behandeling begroting BiZa 
voor 1949, p. 275 II. Zie ook Het georganiseerd overleg, in: De Gemeentestem, nr. 5012, 30 
april 1949, p. 1. Verder is gebruik gemaakt van: 50 ]aar Centrale van Hogere Ambtenaren 
1917-1967, z.pl., z.jr. (Den Haag 1967), pp. 18-19; Ambtenarencentrum 40, z.pl., z.jr. (Den Haag 
1985), par. 2.1 en 2.2. Voor het ontstaan van het g.o. zie ook: IJsselmuiden, Binnenlandse  
Zaken, pp. 257-258.
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HTK 1946-1947 Bijlagen A; Beernink, TK 21 nov. 1946, p. 405; Van Sleen, p. 406; Dassen, pp. 
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behandeling niet toeliet (TK 22 nov. 1946, p. 429 I).

4 V.V. en Mem. v. Antw., A m btenaren, Rijksbegr. 1948, hfdst. V, HTK 1947-1948 Bijl. A; 
Algera, TK 19 nov. 1947, p. 391; Dassen, p. 412; min., p.422; Verkerk, p. 450; Wagenaar, pp. 450- 
451, min., pp. 454-455; Wagenaar, pp. 457-458; Van Sleen e.a., pp. 458-459, alwaar eind
stemming over de motie-Wagenaar.

5 V.V. en Mem. v. Antw., A m btenaren, Rijksbegr. 1948, hfdst. V, HEK 1947-1948 Bijl. A; 
Kolfschoten, EK 24 febr. 1948, p. 198 II.

6 Staatsblad J. 261, Besluit van 20 juni 1949 tot vaststelling van regelen ten aanzien van de 
b ezo ld ig ing  van b u rgerlijke  rijksam btenaren  (B ezo ld ig in gsb eslu it B urgerlijke  
Rijksambtenaren 1948); Inpassingsbesluit 20 juni 1949, Stbl. J. 262.

7 Van Sleen, TK 19 nov. 1947, p. 398; Min., p. 455; zie ook Reijers, EK 24 febr. 1948, p. 196 II, 
Hommes, p. 203 en min., p. 211.

8 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentewet, bezoldiging burgemeesters, nr. 783 
Bijlagen HTK 1947-1948; behandeling TK 20 mei 1948, pp. 1812-1817 en EK, 22 juni 1948, pp. 
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10 V.V. en Mem. v. Antw., betr. Ambtenaren, hfdst. V, Rijksbegr. 1948, HTK 1947-1948 Bijl. A; 
Krol, TK 19 nov. 1947, p. 394; Beernink, TK 20 nov. 1947, p. 410 I; Peters, p. 400 I; Maenen, p. 
396; Algera, pp. 391-392.

Min., TK 20 nov. 1947, p. 423 I en p. 456 II; EK, p. 210, 25 febr. 1948. Installatie commissie- 
Kruyt: M inisterie van Sociale Zaken. Verslag van de verrichtingen gedurende het jaar 1948, 
's-Gravenhage 1949, pp. 22-23; idem, 1953, 's-Gravenhage 1954, pp. 13-14.

12 Voor deze inleiding is gebruikt gemaakt van A.E.J. de Vries-Bruins, Uit spuit, de bocht 
weer uit?, uitgave van het Comité tot verdediging van de vrijheid van de arbeid van de 
vrouw, 's-Gravenhage 1948; inleiding in het rapport van de staatscommissie-Ubink, H et 
vraagstuk van de gehuwde ambtenares, ’s-Gravenhage 1952, alsmede van: C.J.G. Olde Kalter, 
O verheidspersoneel en grondrechten , in: R. Bergamin, C.J.G. Olde Kalter, O v e rh eid s
personeel en grondrechten (preadvies voor de algemene vergadering op 28 november 1979 
van de Vereniging voor Administratief Recht), Geschriften van de Vereniging voor
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Administratief Recht LXXXIV, Alphen a.d. Rijn 1979, hfdst. I, par. 6.3: Recht op arbeid 
huw ende ambtenares. Kw estie-M iddelbeers als aanleiding voor overheidsvoorstel- 
Heemskerk uiteengezet door Ruys de Beerenbrouck, TK 19 febr. 1924, p. 780 I. Zie verder ook: 
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14 Interpellatie Westerman, TK 22 jan. 1924, pp. 407 II- 421; 23 jan. 1924, pp. 424-436. Hierover 
ook: P.J. Oud, Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940, dl. 
I I 1922-1925, Assen 1948, pp. 177-180.

15 Mevr. Westerman m.b.t. beleid t.a.v. huwende ambtenares, t.g.v. Alg. Polit. Beschouw., 
TK 13 febr. 1924, pp. 702-704 I; mevr. Van Dorp (Lib. Partij), TK 14 febr. 1924, pp. 733 II- 734; 
mevr. Bakker-Nort (VDB), idem, pp. 745 II- 748; mevr. Groeneweg, TK 15 febr. 1924, pp. 770 
II- 771; Ruys, TK 19 febr. 1924, pp. 779 11-780; mevr. Bronsveld-Vitringa (RKSP), TK 20 febr. 
1924, pp. 799-801 I; mevr- Groeneweg, idem, p. 819 (met indiening motie); mevr. Westerman, 
TK 21 febr. 1924, pp. 822 II- 823; mevr. Van Dorp, idem, p. 831; mevr. Katz (CHU), idem, pp. 
838-840 I; stemming over motie-Groeneweg, TK 22 febr. 1924, p. 858.

16 Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, hfdst. 2, par.3.7: Maatregelen omtrent 
gehuw de am btenaressen; Ruijters, M ag de gehuwde ambtenares blijven?, pp. 4-5. Voor 
voorstel van Romme: P.J. Oud, Het jongste verleden, dl. VI 1937-1940, Assen 1951, p. 106.

17 Tendeloo, TK 21 nov. 1946, pp. 409-410 I.

18 Beel, TK 22 nov. 1946, p. 429 I; Beel, EK 7 febr. 1947, p. 244 II en p. 252 I; Brandenburg, EK 6 
febr. 1947, pp. 232 II- 233 I en Reijers, idem, p. 227 I.

19 MR 24 febr. 1947, pt. 11.

20 MR. 29 sept. 1947, pt. 16.

21 Van Sleen, TK 15 dec. 1948, pp. 691 11-692; stemming,p. 698 II, met 35 tegen 31 aangenomen; 
Beaufort, EK 9 mrt. 1949, pp. 269-270 I. Artikelen in De Volkskrant: 14,15, 23 en 26 mrt. 1949, 
naar gegevens bij Ruijters, M ag de gehuwde ambtenares blijven?, pp. 9-12. Verder: Rapport 
van de commissie-M. van Nispen tot Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck, Centrum voor 
Staatkundige Vorming: Arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. Is het wenselijk 
door overheidsmaatregelen deze arbeid in te perken?, 's-Gravenhage 1951. Zie ook de korte 
notitie van Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, hfdst. 2, par. 4.7. Tenslotte: 
rapport van de staatscommissie-Ubink, Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. T.a.v. de 
R.K. vrouwenlobby zij opgemerkt dat het R.K. Vrouwendispuut met vrouwenorganisaties 
uit de PvdA, de W D  en de CHU en andere organisaties van vrouwen (zoals de Nedl. Veren, 
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12).

22 Ruijters, Mag de gehuwde ambtenares blijven?, pp. 12-14; Olde Kalter, O verheidspersoneel 
en grondrechten, hfdst. 3, par. 1.3: De positie van de gehuwde ambtenares. Interpellatie-
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Tendeloo: TK 15 sept. 1955, p. 3000 m - 3000 q; p. 3000 q - 3000 r (antw. Beel); indiening motie 
p.3000 r - 3000 s; debat en afhandeling, p. 3000 r - 3000 jj; 22 sept. 1955, p. 2003-2009.
In 1950 had de overheid ca. 2000 gehuwde vrouwen in dienst, 1054 als werksters, 171 als visi- 
teuses bij de belastingdienst, 753 andere ambtenaressen, 813 onderwijzeressen, op een totaal 
ambtenarenbestand van 100.000 (rapport-Ubink). De totale vrouwelijke beroepsbevolking 
bedroeg in die tijd 950.000 personen, waarvan 200.000 gehuwd, waarvan 187.000 ook 
werkzaam waren in het gezin. Hiervan waren er 152.000 werkzaam in het bedrijf van de 
echtgenoot, 35.000 waren in loondienst bij derden. Het ging derhalve in de jaren '50 om zeer 
geringe aantallen gehuwde vrouwen in dienst bij de overheid en elders, aantallen die naar 
mevr. Tendeloo in de Tweede Kamer uiteenzette beduidend lager waren dan in andere 
vergelijkbare Europese landen als Zweden, Engeland, België, W est-Duitsland. Zie voor 
algemene achtergrond: Els Blok, Loonarbeid van vrouwen in Nederland, Nijmegen 1978.

23 Over de bezwaren van Romme bij de kabinetsformatie van 1956: zie Duynstee, De kabi
netsform aties, p. 101, alsook: Anneke Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De rooms-rode 
samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958, Amsterdam 1986, p. 219. Citaat 
mevr. De Vries-Bruins: TK 12 nov. 1937, p. 160 I.
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In de periode 1946-1948 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken 
met de Staten-Generaal de nodige wetgeving op het gebied van gewone en 
buitengewone pensioenen tot stand gebracht. Conform de algemene of spe
cifieke afspraken daarover in de Proeve van een regeringsprogram-1946 is in 
deze wetgeving gezorgd dat zij, die reeds pensioen op basis van de burger
lijke, militaire of spoorwegpensioenwet trokken of zouden gaan trekken, 
meer geld zouden krijgen teneinde de algemene prijsstijging bij te kunnen 
houden en dat oorlogsslachtoffers en nabestaanden van in het verzet geval
lenen uit de staatskas een buitengewoon pensioen zouden ontvangen. In 
één geval heeft de staat aanvaard dat op haar de zorg voor een bijzondere 
uitkering aan de weduwe van een hogere ambtenaar rustte, omdat deze 
ambtenaar op dienstreis om het leven was gekomen en de overheid zich 
niet had ingedekt tegen deze risico’s. De wijze waarop deze bijzondere uit
kering werd geregeld heeft verzet in de Tweede Kamer gewekt: de verant
woordelijke minister - die van Financiën - werd gedwongen het budgetrecht 
van het parlement te respecteren en deze bijzondere pensioenvoorziening 
bij wet te regelen in plaats van bij beschikking.

a. U itkering ineens aan gepensioneerden
Op 23 september 1946 werd het voorstel ingediend om aan gepensioneer

den, die een pensioen ontvingen op basis van burgerlijke en militaire pen
sioenwetten (1922), de pensioenwet voor spoorwegambtenaren (1925) en aan 
kerkelijke bedienaren, over de jaren 1945 en 1946 een uitkering ineens te 
verstrekken. De uitkering bedroeg voor elk van die jaren een kwart van het 
pensioen met een plafond van 500 gulden, waarbij de voorlopige uitkering 
die al was gedaan werd afgetrokken. Bij KB van 26 april 1945 was al een uit
kering ineens aan dezelfde categorieën gepensioneerden over 1945 verstrekt. 
De kosten van het voorstel bedroegen 22 miljoen gulden en kwamen voor 
rekening van de schatkist. Om een vlotte uitbetaling te garanderen werden 
allerlei bepalingen omtrent cumulatie, inhouding en korting uit de normale 
pensioenberekening niet van toepassing verklaard. Voorop stond immers 
dat zo snel mogelijk iets gedaan moest worden aan de positie van de gepen
sioneerden, omdat deze groep door de sterk gestegen kosten van levenson
derhoud in grote moeilijkheden was gekomen. Zou men niets voor deze 
groep ondernemen, dan dreigde verpaupering en extralasten voor de ar
menzorg (derhalve verhoging van de uitkeringen uit de staatskas voor de 
gemeentelijke armenzorg).1

Het voorstel tot het doen van een uitkering ineens aan gepensioneerden 
is slechts door inzet van het zwaarste middel van de kant van de minister - 
het uitspreken van het onaanvaardbaar ten aanzien van de bijna algemene 
wens van de Kamer tot wijziging van het voorstel - gered. De Kamer vond 
vrij algemeen dat de uitkering te laag was, zeker voor de laagst gepensio
neerden. Daarom was de Kamer algemeen voor een stelsel, waarbij een be
paald bodembedrag werd vastgesteld en vervolgens in een aflopende reeks
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hoger gepensioneerden steeds minder aan toeslag zouden krijgen (degressief 
stelsel). In deze zin hebben Roosjen (ARP), Beernink (CHU), Van Vliet 
(KVP), Van der Brug (PvdA), Hoogcarspel (CPN), Van Dis (SGP) en mevr. 
Fortanier-de Wit (PvdV) pleidooien gehouden. Vooral de laatst genoemde 
toonde zich ernstig teleurgesteld over het wetsontwerp tijdens het debat in 
de Tweede Kamer op 4 februari 1947. Volgens Mevr. Fortanier-de Wit deug
de het wetsontwerp niet naar het criterium van de sociale rechtvaardigheid. 
In het wetsvoorstel werden immers de laagst gepensioneerden extra gestraft, 
omdat een kwart van een laag bedrag aanzienlijk minder toeslag opleverde 
dan een kwart van een hoog bedrag. Vanuit de stelling dat het juist om hulp 
aan laag gepensioneerden ging en gelet op de bezwaren vanuit de Kamer 
tegen het wetsvoorstel kwam mevr. Fortanier-de Wit met het voorstel om 
de uitkering voor 1945 op een-vierde en over 1946 op drie-achtste van het 
pensioen te houden, met dien verstande dat de uitkering over het jaar 1945 
het bedrag van 500 gulden en over het jaar 1946 het bedrag van 750 gulden 
niet mocht overschrijden en dat de uitkering over het jaar 1946 niet minder 
mocht bedragen dan 500 gulden, zonder het jaarlijks pensioenbedrag te 
overschrijden.2

Beel heeft in zijn reactie natuurlijk gewezen op de hogere kosten van het 
voorstel van de liberalen: 27 miljoen gulden voor de gehele groep gepensio
neerden, die het wetsvoorstel op het oog had. Zijn stelling in het gehele de
bat is geweest dat pensioenwetten er niet waren om personen in het nood
zakelijk levensonderhoud te voorzien, maar gebaseerd waren op dienstja
ren en een pensioengrondslag. De meeste pensioenen waren nu eenmaal 
laag: bij deze uitkering kon dat niet worden opgelost. De groepen, waarover 
enkele Kamerleden zich bijzonder bezorgd hadden getoond zoals de oud-ge- 
pensioneerden van vóór 1940 en de weduwen met kinderen, waren volgens 
Beel voldoende verzorgd: de oud-gepensioneerden hadden inmiddels een 
toeslag gekregen van 40% en de weduwen met kinderen kregen al onafhan
kelijk van de dienstjaren van de overleden man 50% van de pensioen
grondslag met verhoging voor het aantal te verzorgen kinderen. Het voor
stel van de liberale Kamerfractie kon volgens Beel alleen maar leiden tot 
aantasting van de voorgenomen voorzieningen voor andere groepen - de 
verzetsslachtoffers en zeelieden -, omdat de staat een gulden slechts een keer 
kan uitgeven. Daarom kondigde Beel aan dat de regering het voorstel zou 
terugnemen, wanneer de Kamer met het voorstel van mevr. Fortanier-de 
Wit zou meegaan. Hij wilde de Kamer slechts in zoverre tegemoet komen, 
dat hij voor 1947 naar extra-voorzieningen zou zoeken voor bepaalde cate
gorieën en een onderzoek naar een degressief stelsel zou doen instellen.3

De behandeling van het amendement-Fortanier-de Wit kon, na dit zware 
dreigement van Beel, moeilijk meer verrassen. De socialist Van der Brug 
begon zijn reactie op het amendement, waarvan hij de strekking tijdens de 
behandeling van het wetsontwerp juist had bevonden, met het uitdrukken 
van zijn verbazing dat het juist de liberalen waren die met een voorstel tot 
verhoging van de staatspensioenen uit de algemene middelen waren geko
men. Hierop repliceerde mevr. Fortanier-de Wit alert: "U kent ook alleen

1877



IX. Binnenlandse Zaken

een caricatuur van de Partij van de Vrijheid, dank zij Uw eigen pers."4 Ver
volgens deelde Van der Brug mede dat hij zijn steun aan het amendement 
wilde laten afhangen van de reactie van de minister. "Mocht het zijn, dat 
daardoor belangen in gevaar worden gebracht, dan wil ik de verantwoorde
lijkheid daarvoor niet op mij nemen." Hoogcarspel reageerde hierop dat 
Van der Brug meer aan de bejaarden moest denken en minder aan een re
geringscrisis. Zelf bleef de communist vasthouden aan het amendement 
onder verwijzing naar de mogelijkheid voor de regering te bezuinigen op de 
hoge uitgaven voor leger en vloot. Nadat Beel nogmaals het onaanvaard
baar over dit amendement had uitgesproken, gingen PvdA en KVP bij 
monde van Van der Brug en Van Vliet door de knieën: zij hadden liever 
het ontwerp zonder amendement dan in het geheel geen wetsontwerp tot 
uitkering van geld aan gepensioneerden. Mevr. Fortanier-de Wit die ge
meend had niet te mogen wijken voor de zware druk van de regering, zag 
haar voorstel vervolgens verworpen met 45 stemmen tegen en 16 stemmen 
voor. Tegen stemden de PvdA, KVP, ARP en een minderheid van de CHU; 
de rest van de Kamer stemde voor. Het wetsontwerp werd vervolgens zon
der hoofdelijke stemming door de Tweede Kamer aangenomen.5

Tegenover de Eerste Kamer heeft Beel verklaard dat zijn bedenkingen te
gen het amendement-Fortanier-de Wit niet zozeer met geld te maken had
den, maar met de vrees dat de administratieve verwerking van deze verho
ging te veel vertraging in de uitkering zou opleveren. De senaat aanvaardde 
het wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming.6

b. P en sio en regelin gen  voor oorlogsslachtoffers en zeelieden en hun  
n a besta anden

In 1947 zijn drie wetten tot stand gekomen, welke zorgden dat alle slacht
offers uit het militaire of burgerlijke verzet en in dienst ter koopvaardij of 
visserij uit de oorlogstijd - invalide geworden of de nabestaanden van de 
gevallenen in deze drie groepen - door optrekking van bestaande pensioen
regelingen of door de invoering van buitengewone pensioenen (voor ver- 
zetsslachtoffers en voor zeelieden) ten laste van de schatkist konden leven 
naar het niveau dat de betrokkenen kenden bij het begin van de oorlog. Het 
wetsontwerp Buitengewoon pensioen verzetsslachtoffers, dat tegelijk met 
het wetsontwerp tot wijziging van de militaire pensioenwetten ten behoeve 
van de oorlogsslachtoffers op 12 april 1947 bij de Tweede Kamer werd inge
diend, kwam het eerst en het meest uitgebreid in het parlement aan de orde. 
Als minister van Binnenlandse Zaken eerstverantwoordelijke voor dit 
wetsontwerp heeft Beel slechts enkele kleine wijzigingen op aandrang van 
de Tweede Kamer willen aanvaarden. Overschrijding van de door hem ge
stelde grenzen aan de minimum- en maximumhoogte van het pensioen en 
aan het percentage, waarmede het eigen inkomen op het pensioen zou wor
den gekort, zou intrekking van het wetsontwerp hebben betekend. Bij 
Nota's van Wijziging zijn de kleine concessies ook in de andere wetsont
werpen - wijziging van de militaire pensioenwetten en het buitengewoon 
pensioen voor zeelieden - overgenomen. Het parlement behoefde over de
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inhoud van deze twee wetsontwerpen niet meer te beraadslagen, daar van 
de kant van de regering uitdrukkelijk was verklaard dat de drie wetsont
werpen in systeem gelijk dienden te zijn. Het parlement was het met deze 
stelling van de regering eens. Politiek was derhalve alleen het eerst door het 
parlement behandelde wetsontwerp, dat een buitengewoon pensioen voor 
verzetsslachtoffers voorzag, van belang.

Buitengew oon pensioen verzetsslachtoffers
Het onder verantwoordelijkheid van Beel, Lieftinck en Drees ingediende 

wetsontwerp tot invoering van een buitengewoon pensioen voor verzets
slachtoffers behelsde een voor elke in aanmerking komende persoon indi
vidueel vast te stellen pensioen, ten laste van het Rijk, dat moest dienen om 
deze persoon - invalide of nabestaande van een in het verzet omgekomen 
persoon - in de gelegenheid te stellen binnen redelijke grenzen te blijven 
leven in zijn of haar vroegere sociale milieu. Tot dan toe waren de verzets
slachtoffers materieel verzorgd door het Centraal Bureau voor Oorlogs
slachtoffers, een uitvloeisel van het KB van 6 september 1944, Stbl. E.88 
(hierover uitvoerig: par.V.a). Omdat werd gestreefd naar opheffing van het 
CBVO en omdat het noodzakelijk leek op eervolle wijze het recht op een 
uitkering voor de verzetsslachtoffers vast te leggen om onzekerheid daar
over te vermijden, had de regering besloten een apart wetsontwerp in te 
dienen dat het buitengewoon pensioen voor de verzetsslachtoffers regelde. 
In dit wetsontwerp werd een grote plaats ingeruimd voor de Stichting 40-45. 
Deze na de bevrijding in het leven geroepen Stichting zamelde landelijk 
geld in voor de verzetsslachtoffers en suppleerde de uitkeringen van het 
CBVO voor de verzetsslachtoffers. Gaandeweg fungeerde de Stichting 40-45 
als doorgeefluik van de CBVO-uitkeringen, omdat de Stichting beschikte 
over de nodige kennis ter onderscheiding van de verzetsslachtoffers. Deze 
taken zou de Stichting 40-45 in het wetsontwerp behouden.

Voor dit pensioen kwamen in aanmerking de deelnemers aan het bin
nenlands verzet of aan de binnenlandse strijdkrachten, zomede zij die bij de 
uitoefening van hun ambt of functie of bij de vervulling van hun taak tij
dens de Duitse bezetting door daad of houding hadden deelgenomen aan het 
binnenlands verzet, die in dit verzet invalide geworden waren of hun nage
laten betrekkingen. "Het binnenlands verzet heeft kunnen plaats vinden, 
omdat zovelen bereid waren met inzet van hun gehele persoon, met 
opoffering van hun gezondheid en zelfs hun leven, daaraan deel te ne
men", aldus de Memorie van Toelichting. Nederland diende derhalve de 
ereschuld in te lossen door de verzetsslachtoffers te verzorgen. De Stichting 
40-45 zou helpen bij de bepaling wie voor een uitkering in aanmerking 
kwam, ook om te voorkomen dat personen, die zich met valse oogmerken 
aangesloten hadden bij het verzet, een uitkering zouden krijgen. In de opzet 
van de uitkering stond de verzorgingsgedachte centraal, dat wilde zeggen dat 
individueel werd bekeken wat iemand nodig had om te kunnen blijven le
ven in het vroegere sociale milieu, rekening houdend met de eigen inkom
sten. Dit betekende dat een stelsel met een minimum- en maximumpen-
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sioen en aftrekpercentages voor eigen inkomsten was opgezet. Vanuit de 
Tweede Kamer is algemeen aangedrongen op de invoering van een onaan
tastbaar pensioen voor alle verzetsslachtoffers zonder individuele toetsing, 
maar de regering kon aan deze wens vanwege de slechte toestand van de 
rijksfinanciën niet tegemoet komen. Evenmin kon de regering in de pen
sioenberekening opnemen de mogelijke positieverbetering die het slachtof
fer zou hebben gekregen, indien er geen verzet of oorlog had plaats gevon
den. De concrete voorstellen waren: het minimumbedrag zou 1000 gulden 
bedragen, het maximum 4500 gulden. Het invaliditeitspercentage bepaalde 
het percentage van de pensioenuitkering, waarbij extra 20% werd uitgekeerd 
voor het verlies van bepaalde ledematen of organen. Het weduwenpensioen 
liep van 65% tot maximaal 90% van het maximum buitengewoon pensioen, 
al naar gelang het kindertal, derhalve tot 4050 gulden. Het aftrekpercentage 
van eigen inkomsten bedroeg aanvankelijk 70%. Het aantal in aanmerking 
komende slachtoffers en nabestaanden werd geschat op 4000, wat bij een 
gemiddelde steun van 1500 gulden, zo voorspelden de indieners, op 6 mil
joen gulden kwam. Daarnaast zou de Stichting 40-45 aanvullende uitkerin
gen verstrekken. De toepassing van de wet zou berusten bij een buitenge
wone pensioenraad, waarvan een lid door de Stichting 40-45 zou worden 
geleverd. Het wetsontwerp kende een bezwaarschriftenprocedure bij de Bui
tengewone Pensioenraad en een beroepsprocedure bij de Centrale Raad van 
Beroep. Aanvragen tot een buitengewoon pensioen moesten eerst bij de 
Buitengewone Pensioenraad worden ingediend, vergezeld van een verkla
ring van de Stichting 40-45 over de deelname van de betrokkene of de over
leden persoon aan het verzet. In bijzondere gevallen kon de Buitengewone 
Pensioenraad, indien de Stichting 40-45 een dergelijke verklaring niet kon 
afgeven, een pensioen toekennen. De Stichting 40-45 moest gegevens ver
strekken voor de berekening van de uitkeringen, de betalingen verrichten 
en advies geven omtrent de AMvB’s ter uitvoering van de wet.7

Omstreden bij de parlementaire behandeling van dit wetsontwerp waren 
de norm "deelname aan het actief verzet" om voor de uitkering in aanmer
king te komen, de verzorgingsgedachte, het voorgestelde minimum- en 
maximumbedrag en het aftrekpercentage voor eigen inkomsten. Zo werd in 
het Voorlopig Verslag gevraagd om het buitengewoon pensioen verzets
slachtoffers ook te doen toevallen aan personen, die slachtoffer waren ge
worden van verzetsdaden, vanwege de represailles van de Duitsers op wil
lekeurige slachtoffers (Putten, Woeste Hoeve), alsook aan de gijzelaars, die 
invalide waren geraakt. De ministers waren echter niet bereid deze cate
gorieën onder de werking van dit wetsontwerp te brengen, omdat de reeks 
categorieën dan sterk kon aanzwellen. Pas vele decennia later - zie het slot 
van deze subparagraaf - zijn voor de hier bedoelde categorieën, vanuit een 
andere financiële positie van het Rijk, voorzieningen getroffen. De toezeg
ging van de ministers dat de genoemde categorieën op basis van de regeling 
oorlogsslachtoffers aparte pensioenen zouden krijgen, heeft derhalve veel 
tijd gekost. De regering kwam de Tweede Kamer in een Nota van Wijziging 
bij de Memorie van Antwoord tegemoet door het minimum van het bui-
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tengewoon pensioen op 1500 gulden te brengen en het aftrekpercentage voor 
eigen inkomsten op 50% te brengen. In de verzorgingsgedachte in het wets
ontwerp wenste de regering geen verandering aan te brengen.8

Bij de debatten in de Tweede Kamer over het wetsontwerp op 8 juli 1947 
bleek dat men de indiening van het ontwerp van wet vrij algemeen toe
juichte, maar geen genoegen nam met de kleine concessies die de regering 
na het Voorlopig Verslag had gedaan. Vrijwel alle partijen wensten optrek
king van de uitkering, zo Roosjen (ARP), Koersen (KVP), Van Sleen (PvdA), 
mevr. Fortanier-de Wit (PvdV), Kikkert (CHU), Koenen (CPN) en 
Hoogcarspel (CPN). Roosjen, voorzitter van de commissie van rapporteurs 
over dit wetsontwerp, bepleitte tevens het onaantastbare pensioen, in plaats 
van een uitkering op basis van individuele verzorging, welke immers sterk 
deed denken aan de armenwet. Koersen, als woordvoerder van een der 
regeringsgezinde fracties, wilde de verzorgingsgedachte in het wetsontwerp 
nog wel aanvaarden, maar dan wel met een hoger maximum. De PvdA 
nam een soortgelijk standpunt in. Scheps (PvdA) en mevr. Van den 
Muijzenberg (CPN) wensten daarbij dat de controle van de ambtenaren op 
eigen inkomsten verdween uit het wetsontwerp. ARP en KVP bepleitten 
een maximumuitkering van 5000 gulden; CHU, PvdV en CPN van 6000. In
teressant is dat mevr. Fortanier-de Wit een amendement van de CPN om 
tot optrekking van het maximum te komen mede ondertekende, omdat zij 
wenste dat weduwen met kinderen - die immers een percentage van de uit
kering zouden ontvangen - beter zouden worden verzorgd.9

De amendementen die waren ingediend om het maximum te verhogen 
waren bij voorbaat kansloos, toen Beel aankondigde dat over de hoogte van 
de pensioenen met hem niet viel te praten. Ook de verzorgingsgedachte, 
waarvan het aftrekpercentage van eigen inkomsten een onderdeel was, was 
volgens hem onaantastbaar, omdat ook de Stichting 40-45 zelf op deze vorm 
van uitkeringsberekening had aangedrongen. Slechts het aftrekpercentage 
kon worden gewijzigd. Ook was Beel bereid te zorgen dat - zoals de CPN on
der verwijzing naar België wilde - de overheid de studie van de kinderen 
van verzetsslachtoffers zou verzorgen. Een en ander zou in samenwerking 
met de minister van O.K. en W. worden uitgewerkt. Ook nam hij de sug
gestie van de CPN over om stiefkinderen van verzetsstrijders met de eigen 
kinderen gelijk te stellen. Roosjens amendement om het maximum op 5 
mille te brengen werd door de indiener teruggenomen, toen bleek dat Beel 
van geen wijken wilde weten. Beel dreigde het wetsontwerp in te trekken 
als het amendement zou worden aangenomen. Verhoging van de maxi- 
mumuitkeringen zou de kosten van de andere twee wetten tot verzorging 
van de militairen en de zeelieden, die in de oorlog invalide waren gewor
den of van hun nabestaanden, onaanvaardbaar opjagen. Op 9 juli 1947 bleef 
in de Tweede Kamer alleen het amendement van Koenen over, dat om een 
maximum van 6 mille vroeg. Van der Goes van Naters kondigde aan het 
CPN-amendement te moeten verwerpen, omdat de minister het onaan
vaardbaar had uitgesproken, hoezeer ook de PvdA van de goede kanten van 
het amendement was overtuigd. "Wij begrijpen echter, dat deze belangen
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alle moeten worden afgewogen, tegen andere landsbelangen, in het bijzon
der tegen de financiële belangen van het land." Ook mevr. Fortanier-de Wit 
trok na de verklaring van Beel haar steun voor het amendement in. Het 
amendement-Koenen werd daarop met 72 stemmen tegen en 9 (CPN) stem
men voor verworpen.10

Beel sprak ook het onaanvaarbaar uit over het voorstel van Roosjen om 
de uitkeringen voor gezinnen met kinderen hoger te doen zijn dan voor 
weduwen zonder kinderen. Het voorstel werd met 47 tegen en 34 (ARP, 
CPN, PvdV, enkele CHU- en KVP-leden waren voor) voor verworpen.11 
Grote strijd was er bij de artikelsgewijze behandeling over de aftrek op de 
uitkering van de eigen verdiensten. De meeste amendementen die op dit 
punt werden ingediend hadden de weduwe van de verzetsman op het oog 
die een kleine verdienste had uit werk of anderszins (inkomsten uit kamer- 
verhuur etc.). Roosjen, Koersen en Scheps wilden in een dergelijk geval dat 
de kleine bijverdienste werd vrijgesteld van aftrek op de uitkering. De rege
ring bleek bereid - zeker omdat KVP en PvdA stijf vasthielden aan hun 
amendementen - de kleine inkomsten vrij te stellen op 750 gulden, waar na 
het Voorlopig Verslag al 500 gulden was vrijgesteld. Beel zei dat hij aan de 
wensen van de Kamer tegemoet was gekomen, omdat de Kamer immers al 
vele malen het "onaanvaardbaar" had moeten horen. Koersen en Scheps 
trokken hun amendementen in. Roosjens amendement, dat de hele aftrek- 
regel overbodig zocht te maken door de weduwe met een eigen inkomen 
van 6 mille geen uitkering te geven, werd verworpen met 55 tegen en 26 
voor (CPN, ARP, enkele CHU-ers, mevr. Fortanier-de Wit en Van den 
Heuvel-KVP). Het wetsontwerp werd vervolgens zonder hoofdelijke stem
ming aanvaard.12

Evenals in de Tweede Kamer oefenden ook in de Eerste Kamer de ARP en 
de CPN, die met de verzetsorganisaties de intensiefste banden hadden, de 
meeste kritiek op het wetsontwerp uit. Vooral de bemoeienis van de ambte
naren met de eigen verdiensten vonden Brandenburg (CPN) en Algra (ARP) 
kleinzielig. De ARP-fractie in de senaat, aldus Algra, overwoog tegen het 
wetsontwerp te stemmen. De CHU bij monde van Reijers was weinig inge
nomen met de wijze waarop de regering was omgesprongen met het recht 
van amendement in de Tweede Kamer, waardoor geen nationale eenheid 
voor dit wetsontwerp tot stand was gebracht in de parlementaire behande
ling. Van Voorst tot Voorst (KVP) wees op de talloze adressen die bij de Eer
ste Kamer waren binnengekomen met het advies om het wetsontwerp te 
verwerpen of maar aan te nemen, omdat er niets anders opzat. Beel zei in 
zijn antwoord het te betreuren dat de amendementen - die volgens hem 
voor het merendeel door de Stichting 40-45 waren geïnspireerd - niet ruim 
tevoren met hem waren besproken. Hij beloofde dat de wet soepel zou wor
den toegepast om elk idee van een armenverzorging te vermijden. Het on
genoegen in de senaat over de wetsconstructie en de halsstarrige houding 
van de regering kwam tot uiting in de eindstemming: 20 stemmen waren 
voor het wetsontwerp; 7 (3 ARP, 2 CHU, 2 CPN) waren tegen.13
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In 1948 verschenen de KB’s die de wettelijke regeling completeerden. Van 
belang was dat in het KB van 9 april 1948 (Stbl.I.362), na lang overleg tussen 
Binnenlandse Zaken, de Pensioenraad en de Stichting 40-45, het onderzoek 
van de neveninkomsten aan de belastingdienst werd opgedragen. Een nieu
we ambtelijke snuffeldienst was vermeden. Om voor een buitengewoon 
pensioen op basis van deze wet in aanmerking te komen moesten alle aan
vragen voor 29 september 1948 bij de Buitengewone Pensioenraad ingediend 
zijn. Het waren er 12.744. Op 31 december 1948 waren nog slechts 761 gezin
nen met een pensioen geholpen.14

H erzien in g  militaire pensioenen ten behoeve van oorlogsslachtoffers
Bij de Tweede Kamer werd, gelijktijdig met het hiervoor behandelde bui

tengewoon pensioen verzetsslachtoffers, op 12 april 1947 ingediend het 
wetsontwerp tot herziening van de pensioenwetten voor het vaste en reser- 
vepersoneel van de land- en zeemacht, waardoor de invaliden of de nabe
staanden van de gevallenen uit de strijd tegen de bezetter verzorgd konden 
worden naar het oorspronkelijk sociaal niveau. Al kort na de meidagen van 
1940 bleek dat de bestaande pensioenwetten voor dit doel onvoldoende wa
ren. Op 27 augustus 1940 was voor de bedoelde categorieën met terugwer
kende kracht vanaf 1 april 1939 een toeslag ingevoerd, welke evenwel niet 
voldoende was in verband met de stijgende prijzen. Wilde men tot een 
bevredigende voorziening ten behoeve van de hiervoor genoemde catego
rieën komen, dan moest men afstappen van de grondslag voor de bereke
ning van de militaire pensioenen, namelijk de salarissen van het militaire 
personeel voor de oorlog. Die salarissen waren immers zeer laag geweest. 
Ook de burgerinkomens en dus de daarmee samenhangende pensioenen 
waren voor de oorlog laag geweest, waardoor uitkeringen voor het - weinig 
dienstjaren tellende - invalide geraakte reservepersoneel of de nabestaanden 
van dit personeel te laag waren om behoorlijk naar sociaal niveau van te 
kunnen leven. In dit wetsontwerp werden, uitgaande van de datum van 11 
april 1939 (de datum van de Buitengewone Oproeping Uitwendige Veilig
heid) de pensioenen voor invaliden en nabestaanden van de militaire oor
logsslachtoffers zodanig herzien - losgekoppeld van de militaire pensioen
grondslag, maar afgeleid van een vergelijkbaar burgerinkomen (tenzij dat 
burgerinkomen nog lager zou uitkomen dan het militaire inkomen: het 
wetsontwerp wilde ten voordele zijn van de oorlogsslachtoffers) - dat de 
pensioenen tussen de 1500 en 4500 gulden zouden komen te liggen. Het we- 
duwenpensioen was in percentage identiek met het buitengewoon pensioen 
verzetsslachtoffers. De meerdere kosten voor deze nieuwe pensioenregeling 
zouden voor het ministerie van Oorlog per jaar op 2.4 miljoen gulden, voor 
Marine op 525.000 gulden komen.

De behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer op 9 juli 1947, 
een dag na de behandeling van het wetsontwerp Buitengewoon pensioen 
verzetsslachtoffers, was zeer kort. De onbuigzame houding van Beel tegen
over allerlei wensen vanuit de Kamer bij de behandeling van het laatstge
noemde wetsontwerp maakte elke poging om voor de militaire pensioenen
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meer te bereiken bij voorbaat kansloos, aldus Roosjen. Aangezien tijdens de 
zitting werd meegedeeld dat de regering - precies als bij de pensioenen voor 
de verzetsslachtoffers - 750 gulden aan eigen inkomsten vrij stelde voor de 
berekening van de militaire (weduwen-) pensioenen, toonde de Kamer zich 
tevreden met het wetsontwerp, dat zonder hoofdelijke stemming werd aan
vaard. In de Eerste Kamer werd op 31 juli 1947 het wetsontwerp zonder be
raadslaging en hoofdelijke stemming goedgekeurd.15

B uitengew oon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
Op 3 juli 1947 volgde het sluitstuk in de voorzieningen van staatswege 

voor de verzets- en oorlogsslachtoffers: met de handtekeningen van Vos en 
Drees onder de Toelichting werd het wetsontwerp tot invoering van een 
buitengewoon pensioen voor zeelieden-oorlogsslachtoffers en hun nagela
ten betrekkingen ingediend. Zij die, behorende tot koopvaardij of visserij, 
gedurende de oorlog hun diensten aan het vaderland hadden bewezen en 
door de oorlog geheel of ten dele arbeidsongeschikt waren geworden en de 
nagelaten betrekkingen van in oorlogsomstandigheden omgekomen zee
lieden zouden de waarborg krijgen dat zij binnen redelijke grenzen konden 
voortleven op het vergelijkbaar materiële peil van het begin van de 
oorlogstijd. De zeelieden die van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk, 
aan de Kroon of regering hadden blijk gegeven, dan wel hun diensten niet 
bij voortduring en naar behoren hadden vervuld, konden aan de beoogde 
wet geen rechten ontlenen, tenzij de eerstverantwoordelijke minister an
ders zou beschikken. Aangezien de hieronder nader te noemen Vaarplicht 
slechts aan Nederlanders was opgelegd, was in het wetsontwerp het begrip 
"zeeman" tot Nederlanders beperkt.

Een van de belangrijkste redenen voor deze uitkeringsregeling was, hoe
wel dit niet met zoveel woorden in de Toelichting op het betreffende wets
ontwerp stond, naar iedereen beseft moet hebben, het Vaarplichtbesluit 
(Stbl. A.5, 3 juni 1940; C. 19, 11 maart 1942), dat de Nederlandse regering in 
ballingschap met het oog op de verhuur van - buiten het gebied verkerende
- Nederlandse schepen aan Engeland (of andere mogendheden) ten behoeve 
van de geallieerde oorlogvoering had uitgevaardigd. Dit besluit kwam neer 
op de invoering van een vorm van burgerdienstplicht, waarvoor 1954 zee
lieden van Nederlandse nationaliteit met hun leven hadden betaald. Precies 
als bij de militaire dienstplicht moest de regering op zijn minst voor de in
validen onder of nagelaten betrekkingen van de burgerdienstplichtigen zorg 
dragen. Om juridische haarkloverijen te voorkomen had de regering er 
voor gekozen alle Nederlandse zeelieden-oorlogsslachtoffers over het tijd
vak van de gehele wereldoorlog onder de werking van de wet te brengen. De 
peildatum voor deze uitkeringsregeling was dan ook 1 september 1939, het 
begin van de Tweede Wereldoorlog. Vóór de Duitse inval in Nederland op 
10 mei 1940 immers had de uitgebroken wereldoorlog al de nodige slacht
offers onder Nederlandse zeelieden geëist (schepen als de "Simon Bolivar", 
de "Sliedrecht" en de "Den Haag" waren al getorpedeerd of op mijnen gelo
pen). Als einddatum had men de data van het einde van de vaarplicht voor
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respectievelijk zeeschepen en zeevisserij vaar tuigen genomen, namelijk 2 
maart 1946 en 15 december 1945. Aangezien al kort na de oorlog een regeling 
was getroffen, waardoor krijgsgevangen zeelieden - in Europa of Afrika - 
onder de werking van de Zeeongevallenwet-1919 waren gebracht en een 
dergelijke regeling voor de krijgsgevangen zeelieden in Azië op stapel 
stond, heeft het wetsontwerp buitengewoon pensioen zeelieden ook een 
uitkering in het vooruitzicht gesteld voor de categorie slachtoffers van de 
gevangenschap door de vijand onder de zeelieden.

Zowel in wetstechniek als in argumentatie was dit wetsontwerp een 
overdruk van de wet buitengewoon pensioen verzetsslachtoffers. Dezelfde 
bedragen werden als grenzen in de pensioenuitkering genoemd, hetzelfde 
percentage voor de weduwen, hetzelfde aftrekpercentage voor eigen ver
diensten. Evenals bij de verzetsslachtoffers, die al werden verzorgd (onder 
meer door de Stichting 40-45) en bij de militaire oorlogsslachtoffers, die al 
(lage) pensioenen kregen met een toeslag, kenden ook de zeelieden-oorlogs
slachtoffers en de nabestaanden van omgekomen zeelieden een financiële 
verzorging en wel op basis van de Zeeongevallenwet-1919. De uitkeringen 
van deze wet werden als veel te laag beschouwd en niet alle gevallen van 
zeelieden-oorlogsslachtoffers vielen onder de werking van deze wet. Van
daar dat, uitgaande van de verzorgingsgedachte, de staat een buitengewoon 
pensioen zou uitkeren - aan te vragen bij de minister van Verkeer en Wa
terstaat - bovenop de uitkering van de Zeeongevallenwet (in 70% van de ge
vallen) of ter algehele verzorging. Voor de bijna 2500 in aanmerking ko
mende gevallen schatten de ministers 2 miljoen gulden nodig te hebben.

De parlementaire behandeling van dit wetsontwerp was kort. Op 27 no
vember 1947 bepleitte Koersen (KVP) om de kinderbijslaguitkering bij de 
vaststelling van de inkomsten, die voor aftrek in aanmerking kwamen, 
buiten beschouwing te laten, hetgeen Vos te ingewikkeld achtte. Invoering 
van een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing tot toewijzing van een uit
kering door de minister, zoals Koenen (CPN) dat wilde, heeft Vos afge
wezen. De belofte van Vos aan de Kamer om tot een algehele pensioenrege
ling voor opvarenden bij de Nederlandse koopvaardij in 1948 te komen, 
heeft hij niet gestand kunnen doen. De Tweede Kamer aanvaardde het 
wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming: de Eerste Kamer ging op 10 de
cember 1947 zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming akkoord.16

Met deze drie buitengewone pensioenvoorzieningen was een belangrijk 
deel van de oorlogsslachtoffers verzorgd. De bedragen zijn steeds aangepast 
aan de ontwikkelingen van de koopkracht en de welvaart. Pas na enkele de
cennia is het bouwwerk van voorzieningen van de oorlogsslachtoffers ge
completeerd: de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945, 22 no
vember 1972, Stbl. nr. 669; Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers, 10 
maart 1984, Stbl. nr. 94. Te denken valt verder aan de Wet Verbetering 
Rechtspositie Verzetsmilitairen, 20 januari 1976, Stbl. nr. 19 en de Uitke
ringswet Indische Geïnterneerden, 1 juli 1981, Stbl. nr. 477. Voor de nood 
van de groepen, die met deze tweede serie buitengewone pensioenen en 
uitkeringen werden geholpen, kreeg men pas later algemeen oog, toen bleek
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dat de gevolgen van de oorlog zich voor deze categorieën oorlogsslachtoffers 
zo sterk op termijn lieten merken, dat groepsregelingen ter ontlasting van 
bestaande uitkeringsinstellingen op sociaal gebied gewenst werden.17 Dank 
zij de welvaart van het land op dat moment was het ook mogelijk dergelijke 
regelingen te treffen. De directe slachtoffers van oorlog en verzet of hun na
bestaanden, die geacht konden worden niet in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien, zijn in ieder geval onmiddellijk na de oorlog op een be
hoorlijk niveau geholpen ten laste van een beklemde staatskas.

c. H erzien in g  pensioenw et
Op 23 december 1947 werden twee wetsontwerpen ingediend tot wijziging 

van de burgerlijke pensioenwetgeving. Hoofdkenmerken van deze wijzi
gingen in de pensioenwetten van 1922 en 1925, van de spoorwegpensioen- 
wet en van enkele artikelen uit de gemeentewet en Provinciale Wet, waren: 
het begrip vaste aanstelling had voortaan betrekking op personen die zonder 
wezenlijke onderbreking twee jaar dienst hadden verricht in meer dan één 
betrekking; de tijd op arbeidscontract werd inkoopbaar gemaakt voor het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP); uitkering van pensioen werd mo
gelijk gemaakt voor nagelaten betrekkingen van vermiste personen en in 
reservedienst gesneuvelden; de uitkeringen van het pensioenfonds werden 
opgetrokken. Voorgesteld werd om de maximumgrondslag op 4500 gulden 
te brengen (was 3000 gulden), waardoor ook de weduwen- en wezenpen
sioenen op basis van de geldende percentages van deze pensioengrondslag 
mee zouden stijgen: een weduwe met kinderen kon maximaal 3600 gulden 
per jaar ontvangen, zonder kinderen 2000 gulden (voordien 2400 resp. 1400). 
De meerdere kosten voor het ABP werden gedekt door een verhoging van 
de pensioenbijdrage van 5,5% op 6,1%, storting door het Rijk van een 20-ja- 
rige annuïteit van 2 miljoen gulden en een extra rijksbijdrage van 350.000 in 
het eerste jaar en van oplopende bedragen in de volgende jaren. De herzie
ning van de pensioenwet paste in het kader van de sociale politiek van dit 
kabinet om het gestegen kostenniveau voor bijzonder en gewoon gepensio
neerden zodanig te compenseren dat een behoorlijk levensniveau gehand
haafd kon worden. De voorgestelde bedragen kwamen dan ook grotendeels 
overeen met die van de bijzondere pensioenvoorzieningen, die hiervoor 
zijn behandeld.

De wijze waarop minister Witteman in de Toelichting de herziening van 
de pensioenwetgeving als onaantastbaar voorstelde heeft tot grote ontevre
denheid bij een aantal fracties in de Tweede Kamer geleid. Op zich was de 
Tweede Kamer algemeen van mening dat de voorgestelde herzieningen 
noodzakelijk waren, al was men ook overtuigd dat een totale herziening 
van de pensioenwet gewenst was vanwege de ingewikkelde en vaak onlees
bare formuleringen van de bestaande pensioenwetten. De minister deed de 
toezegging dat op korte termijn een commissie zou worden belast met de 
opdracht zo spoedig mogelijk voorstellen tot een volledige herziening van 
de pensioenwetgeving te doen. Daarnaast bleken in de Kamer nogal wat 
wensen te leven tot uitbreiding van de wijzigingen in de pensioenwetge-
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ving ten gunste van allerlei groepen en tot verhoging van de maximale 
pensioengrondslag, welke door minister Witteman nogal koeltjes zijn be
handeld. In de Memorie van Antwoord gaf de minister al aan dat de Kamer 
onvoldoende had beseft dat het bij deze herziening van de pensioenwetge
ving slechts ging om een partiële en vooral technische herziening met het 
oog op zuivering van de pensioenwetgeving van "Duitse" insluipsels uit de 
bezettingstijd. Een tweede stelling die Witteman betrok was de bewering dat 
het voorbereiden van dit wetsontwerp via zoveel instanties was verlopen 
en zoveel tijd en inspanning had gekost, dat het onmogelijk was om het ter 
tafel liggende compromis te wijzigen zonder schade te berokkenen aan de 
zorgvuldig afgewogen belangen - ABP, Schatkist, uitkeringen voor andere 
groepen - en zonder hernieuwd overleg in het kabinet.18

De wensen vanuit de Tweede Kamer zagen er als volgt uit. In de monde
linge beraadslaging in de Tweede Kamer op 8 juni 1948 zette mevr. Forta
nier-de Wit (VVD) uiteen waarom zij het noodzakelijk achtte dat een pen
sioen werd uitgekeerd aan de hele of halve zuster, die zonder bezoldiging 
jarenlang het huishouden had gevoerd van de ambtenaar. In de gehele 19e 
eeuw had een wet gegolden van 1814 om pensioen uit te keren aan de moe
der of de hele of halve zuster van de ambtenaar, die de ambtenaar hadden 
verzorgd, maar deze wet was in het begin van de 20e eeuw ingetrokken. Van 
Sleen (PvdA) betoogde eveneens dat het juist was dat diegenen, die de pre
mie betaalden, de voordelen konden laten toevloeien aan de levenspartner. 
In deze lijn lag ook het betoog van mevr. Tendeloo (PvdA) dat de gehuwde 
ambtenares, die door het gebrek aan arbeidskrachten door de overheid werd 
getolereerd en premie moest betalen voor haar pensioen, het pensioen ten 
goede kon laten komen aan haar nagelaten betrekkingen, haar man en haar 
kinderen. Zij betaalde immers dezelfde premie als een gehuwde ambtenaar, 
wiens pensioenaanspraken overgingen na zijn overlijden op zijn vrouw 
met haar kinderen. De pensioenpremie was op deze verzorgingsgedachte af
gesteld. Het pleidooi voor het zuster- en weduwnaarspensioen vond bij de 
minister geen gewillig oor. Hij was bang voor ongewenste praktijken, die 
men kennelijk met betrekking tot het zusterpensioen in de 19e eeuw niet 
had gevreesd.19 De ongehuwde ambtenaar/ambtenares en de gehuwde amb
tenares zouden dan ook de melkkoe van het pensioenfonds gaan vormen: 
men betaalt dezelfde premie als de gehuwde ambtenaar, maar men heeft 
minder rechten.

De wenselijkheid tot verplichte pensionering van onderwijzend perso
neel op 60-jarige leeftijd werd door Beernink (CHU), Van Sleen en mevr. 
Fortanier-de Wit onderstreept. Andere Kamerleden wilden een dergelijke 
vervroegde pensionering alleen voor onderwijzeressen laten gelden. Mevr. 
Fortanier-de Wit zou aan het einde van het debat deze laatste wens in een 
amendement vastleggen. Bij de eerste reactie van de minister op het voor
stel tot vervroegde pensionering van onderwijzend personeel wees hij dit 
voorstel af, omdat hij vreesde dat dan ook andere groepen de wens zouden 
koesteren tot vervroegde pensionering. De pensioengelden zouden niet toe
reikend zijn daarin te voorzien. Evenmin voelde Witteman voor de wens
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van verschillende Kamerleden om te zorgen dat de arbeidscontractanten bij 
deze wijziging van de pensioenwetgeving tegen de gevolgen van invalidi
teit en overlijden volgens de regels van de pensioenwet-1922 zouden zijn 
verzekerd. Het ontbreken van een behoorlijke voorziening van deze grote 
groep had er al toe geleid dat het departement van Landbouw een afzonder
lijk pensioenfonds voor arbeidscontractanten in het leven had geroepen. De 
minister was ook niet van plan om in het algemeen wachtgeldtijd mee te 
laten tellen als dienstjaren in de zin van de pensioenwet. Veel Kamerleden 
vonden het echter onjuist ambtenaren, die onvrijwillig in het wachtgeld te
recht waren gekomen - door opheffing van o verheids- en gemeentediensten
- extra te straffen door hen pensioenjaren te onthouden. De minister achtte 
slechts de regeling voor wachtgelders ten gevolge van opheffing van ge
meenten als uitzondering op deze regel juist.20

Andere wensen waren de optrekking van het invaliditeitspensioen van 
30% op 40% van de pensioengrondslag (Dassen, KVP) en een hogere vrij
stelling van het bedrag aan eigen inkomsten naast het pensioen, dat naar het 
voorstel van de regering slechts 30% bedroeg (Beernink en Van Sleen). Be
langrijkste strijdpunt was de maximumpensioengrondslag. Alle Kamerle
den, die het woord voerden over het wetsvoorstel, zoals Beernink, Van 
Sleen, Dassen, mevr. Fortanier-de Wit, Smeenk en Koenen, wilden een ho
ger maximum (5000 gulden; de CPN wilde 7000). Smeenk (ARP), die in het 
algemeen aandrong op zekere matiging in de eisen van de Kamer ten aan
zien van de pensioenuitkeringen met het oog op de slechte toestand van de 
pensioenfondsen, was van mening dat de maximumpensioengrondslag 
toch slechts voor een kleine groep zou gelden. Maar op al deze voorstellen 
reageerde Witteman afwijzend. Ten aanzien van de maximumpensioen
grondslag wees hij op de olievlekwerking voor andere uitkeringen.

In zijn mondelinge reactie in de Kamer deelde Witteman de totale voor
stellen van de Kamerleden in drie groepen in: in de eerste plaats verlangens 
die hogere uitgaven voor de schatkist met zich mee zouden brengen en die 
op die grond door de regering moesten worden afgewezen, zoals de verrui
ming van het maximumpensioen en het percentage van de pensioengrond
slag ten behoeve van invaliden. In de tweede plaats verlangens die moesten 
worden afgewezen omdat zij niet pasten in het stelsel van de wet, zoals het 
onderbrengen van wachtgelders in de pensioenwet. De pensioenwet gaat 
immers uit van een dienstbetrekking; wachtgeld wordt verleend na ontslag 
uit een dienstbetrekking. In de derde plaats verlangens, die niet verdienden 
terstond te worden afgewezen, maar die konden worden onderzocht door de 
commissie die de gehele pensioenwet zou herzien. Volgens de minister was 
de vraag of de arbeidscontractanten onder de werking van de pensioenwet- 
1922 moesten worden gebracht een typisch voorbeeld van deze categorie. 
Vandaar dat de minister, die met deze indeling vrijwel alle voorstellen van 
de Kamer van tafel veegde, concludeerde dat de Kamer het wetsontwerp, 
zoals het ter discussie was gesteld, moest aanvaarden. "Kom nu niet met 
amendementen, maar laat het wetsontwerp, zoals het hier ligt, het wetsont
werp", aldus Witteman. Bij amendering zou de minister verplicht zijn, naar
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eigen zeggen, om schorsing aan te vragen, teneinde onder meer met de col
lega van Financiën overleg te voeren over de consequenties van de amen
dementen. "Ik kan die verantwoordelijkheid niet alleen dragen."21

Een aantal Kamerleden was zeer verbaasd over dit antwoord van de mi
nister. Mevr. Fortanier-de Wit vroeg zich af of de minister zelf wel geloofde 
dat de commissie voor de herziening van de pensioenwet op redelijk korte 
termijn met resultaten kon komen, zodat nog déze Kamer haar wensen ge
honoreerd kon zien. Zij vreesde dat alles op de lange baan werd geschoven. 
Zij was ook niet zo onder de indruk van de financiële bezwaren tegen een 
aantal voorstellen, die vanuit de Kamer waren gedaan. De minister had 
namelijk in geen enkel geval bedragen genoemd. Vooral het betoog van de 
socialist Van Sleen woog zwaar, omdat hier immers een spreker van een der 
regeringspartijen aan het woord was. Zijn stelling was dat de minister door 
zijn houding tegenover de voorstellen uit de Kamer - die vrijwel allemaal 
ook in het Voorlopig Verslag waren gedaan en in de Memorie van Ant
woord al waren afgewezen - de Tweede Kamer had veranderd in een Eerste 
Kamer. De Tweede Kamer heeft het recht van amendement en derhalve 
had de minister, aldus Van Sleen, de plicht te zorgen dat een werkelijke ge- 
dachtenwisseling met de Tweede Kamer over het wetsontwerp had plaats 
gevonden. Hij zou vasthouden aan zijn recht amendementen in te dienen. 
Ook Dassen (KVP) was niet ingenomen met het antwoord van de minister. 
Hij had de indruk dat discussie over de materie niet mogelijk was. 
Witteman retireerde ijlings. Hij zou nader overleg voeren met Lieftinck om 
te kijken wat aan de wensen van de Kamer kon worden gedaan. Als het al
leen maar ging om de verhoging van de maximumpensioengrondslag was 
de minister optimistisch over het mogelijk resultaat van het overleg met 
Financiën. De verhoging van deze grondslag tot 5000 gulden zou 2,4 miljoen 
gulden per jaar gaan kosten, nog afgezien van de gevolgen van deze verho
ging op de bijzondere en militaire pensioenen. In geen geval wilde 
Witteman het recht tot amendement aan de Kamer ontnemen. Witteman 
verklaarde te aarzelen overleg met Lieftinck te gaan voeren zonder dat hij 
wist welke amendementen met financiële gevolgen door de Kamer zouden 
worden gesteund. Op voorstel van de Kamervoorzitter besloot de Kamer dat 
eerst overleg in de boezem van het kabinet zou worden gevoerd, voordat 
zou worden overgegaan tot artikelsgewijze behandeling en amendering 22

Een dag later, op 10 juni 1948, kon Witteman de Kamer mededelen dat hij 
niet met lege handen uit het overleg met Financiën was teruggekomen. 
Uitbreiding van de pensioengrondslag voor gezinnen van 4500 op 5000 gul
den was aanvaardbaar, mits deze grondslag niet zou gelden voor weduwen. 
De maximumpensioengrondslag voor individuen werd opgetrokken tot 
4800 gulden. De woordvoerders van de regeringspartijen, Van Sleen en 
Dassen, waren tevreden met deze concessie. Mevr. Fortanier-de Wit echter 
vond dat de minister reeds met een tegenvoorstel had moeten komen na 
het Voorlopig Verslag, waarin om verhoging van de maxima werd ge
vraagd. Witteman echter was van oordeel dat het overleg tussen Regering 
en Kamer een zaak is van geven en nemen en "dan past niet het verwijt dat
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de concessies eerder hadden moeten zijn gedaan".23 Na deze concessie van 
de regering inzake het maximum in de pensioengrondslag waren amende
menten van de kant van de communisten, die strekten tot verhoging van 
de pensioenen, kansloos.

Bij de artikelsgewijze behandeling trokken alleen nog enkele amende
menten inzake de pensioenen voor het onderwijzend personeel de aan
dacht. Aangenomen zonder hoofdelijke stemming werd een amendement 
dat het mogelijk maakte dat de kwekelingen-met-actes, die in de periode tot 
1 maart 1942 als volontair in het onderwijs hadden gestaan - het ging hier 
om enige honderden slachtoffers van de bezuinigingstijd van Colijn -, hun 
jaren in het onderwijs konden inkopen bij het ABP. De minister nam een 
amendement van Terpstra (ARP) over, waarbij de verschillen in de pen
sioengrondslag tussen bijzonder en openbaar onderwijs - gevolg van de tij
delijke verhoging van de onderwijzerssalarissen in 1947 in het openbaar 
onderwijs - voor de gepensioneerden uit de periode 1 juni - 31 december
1947 zouden worden weggewerkt. Strijd werd geleverd rond het amende
ment van mevr. Fortanier-de Wit, dat vervroegd pensioen voor onderwij
zeressen mogelijk wilde maken (60 jaar). Witteman ontried dit amende
ment. Hij wilde niet verder gaan dan een strengere medische keuring in te 
doen voeren voor groepen die aan grotere "slijtage" onderhevig waren. 
Roosjen (ARP), die bij de behandeling van de Onderwijsbegroting in de
cember 1947 over ditzelfde onderwerp een motie had ingediend, zei het 
amendement te steunen, zo ook Hoogcarspel (CPN). De regeringspartijen 
steunden de minister. Van Sleen die het amendement als zodanig wel juist 
vond, weigerde het wetsontwerp met het daarbij gevoegde compromis tus
sen Kamer en regering gevaar te laten lopen door dit amendement te steu
nen. Ook mevr. Tendeloo verklaarde voor de druk van de regering te wij
ken. Dassen meende dat de zaak te veel facetten had en kondigde zijn tegen
stem aan. Nadat Witteman nogmaals had verklaard dat er geen financiële 
ruimte was om dit voorstel door te voeren, werd het amendement- 
Fortanier-de Wit verworpen met 48 Kamerleden tegen en 30 Kamerleden 
voor, waarbij PvdA en KVP stonden tegenover de rest van de Kamer. De 
wetsontwerpen tot herziening van de pensioenwet werden zonder hoofde
lijke stemming aangenomen.24

Na het diepgaande debat in de Tweede Kamer kon de Eerste Kamer moei
lijk meer iets toevoegen aan de argumenten pro en contra de wetsontwer
pen. Op verzoek van enkele leden zei de minister toe te bevorderen dat ge
pensioneerden met kleine kinderen kinderbijslag zouden krijgen. Interes
sant is dat de minister, naar aanleiding van opmerkingen van Molenaar 
(VVD) over de niet vlekkeloze wijze waarop de regering met de Tweede Ka
mer was omgesprongen, toegaf dat hij niet had kunnen ingaan op de ver
schillende wensen uit de Tweede Kamer in het Voorlopig Verslag, omdat de 
beantwoording van dit Verslag viel in een tijd dat de minister van Finan
ciën buitenslands vertoefde. De haast om de herziening van de pensioenwet 
te bereiken voor het aftreden van dit kabinet had kennelijk verhinderd te 
wachten met de Memorie van Antwoord, totdat Lieftinck in het land was
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teruggekeerd. De Eerste Kamer ging zonder hoofdelijke stemming akkoord 
met de wetsontwerpen.25

Anders dan minister Witteman tegenover de Kamer had aangekondigd is 
de algehele herziening van de pensioenwet een zaak van lange adem ge
worden. Na het verschijnen van het eindrapport van de staatscommissie tot 
herziening van de pensioenwet is pas in 1964 bij de Tweede Kamer een 
wetsontwerp ter vervanging van de pensioenwet van 1922 ingediend, welke 
uiteindelijk op 6 januari 1966 in het Staatsblad (nr. 6) verscheen. Een herzie
ning van de Spoorwegpensioenwet bereikte het Staatsblad op 15 februari 
1967 (nr. 138).

d. H et budgetrecht van het parlement aangetast?
Een aparte regeling - een soort pensioen in de vorm van een bedrag in

eens - moest worden getroffen, toen een hoge ambtenaar, namelijk de the- 
saurier-generaal van het ministerie van Financiën, dr. J. Ridder, bij een 
vliegtuigongeluk op Schiphol op 14 november 1946 om het leven was geko
men. De ambtenaar was op dienstreis, maar doordat het Rijk nog geen reis
verzekeringen kende voor zijn ambtenaren kon de weduwe met haar kin
deren slechts aanspraak maken op het weduwenpensioen. Dit pensioen zou 
zeer laag zijn, omdat Ridder nog zeer jong was toen hij verongelukte (36 
jaar) en de pensioengrondslag derhalve gering was. De ministerraad erkende 
dat de gevolgen van het risico van de dienstreis door de staat moesten wor
den gedragen. Om de weduwe in staat te stellen behoorlijk te kunnen leven 
besloot de Raad de weduwe een bedrag van 100.000 gulden netto toe te ken
nen. De belasting op deze uitkering zou door het rijk worden gedragen. Op 
30 april 1947 kwam de desbetreffende beschikking van de minister van Fi
nanciën af.

De minister van Financiën meende dat hij de bevoegdheid had om deze 
uitkering te doen op grond van het KB van 19 juli 1942 (Stbl. nr. 294), waarin 
overdracht van enkele bevoegdheden aan de hoofden van ministeriële de
partementen werd geregeld. Maar dit KB handelde over beschikbare gelden, 
die gebruikt konden worden voor subsidiën, vergoedingen en gratificatiën. 
Het ging in het geval van deze uitkering niet om een van de genoemde ca
tegorieën en het bedrag was ook niet beschikbaar. Lieftinck was immers van 
plan het bedrag suppletoir aan te vragen op het Vlle hoofdstuk van de 
Rijksbegroting voor 1947, waardoor de Tweede en Eerste Kamer er nog alle 
zeggenschap in hadden. Noch de Algemene Rekenkamer noch de Commis
sie voor de Rijksuitgaven uit de Tweede Kamer keurden deze procedure 
goed. De Kamercommissie sprak van "overspanning van de bevoegdheden 
van de Regering en een verzuim tegenover de Staten-Generaal", een "af
wikkeling in strijd met de wet" en een "ontoelaatbaar precedent". De Ka
mercommissie stelde voor dat deze zaak bij afzonderlijke wet zou worden 
geregeld, waarbij de minister van Financiën het in deze zaak door de rege
ring gevoerde beleid aan de Kamer nader zou verklaren. De Kamercommis
sie was verder van oordeel dat Financiën diende te zorgen dat de kosten van
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verzekering tegen risico's verbonden aan het maken van dienstreizen per 
vliegtuig door ambtenaren ten laste van het Rijk werden gebracht.26

Bij brief van 24 december 1947 verklaarde Lieftinck zich bereid de zaak- 
Ridder bij wet en de verzekeringen bij KB, op grond van art. 69 van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement - dus via Binnenlandse Zaken - naar 
het voorstel van de Kamercommissie te regelen. Op 17 februari 1948 werd 
het wetsontwerp, dat in enkele artikelen de financiële regeling voor de na
bestaanden van dr. J. Ridder omschreef, bij de Tweede Kamer ingediend; de 
Toelichting was ondertekend door Lieftinck en Witteman. Nadat in het 
Voorlopig Verslag vanuit de Tweede Kamer kritiek was geleverd op de 
handelwijze van Lieftinck en op de vorm van uitkering, namelijk een be
drag ineens, waardoor de weduwe kon hertrouwen zonder verlies van uit
kering, kwam op 15 juni 1948 het wetsontwerpje in de Tweede Kamer in 
plenaire behandeling. Beernink (CHU) en Bierema (VVD) vroegen zich naar 
aanleiding van de aanvankelijk door Lieftinck gekozen weg om de uitkering 
tot stand te brengen af of het budgetrecht van het parlement niet in geding 
was. Waren er wellicht nog meer bedragen uitgegeven door minister Lief- 
tinck, zonder dat deze gelden door de Staten-Generaal waren gevoteerd, al
dus de vraag van Beernink. Dit Kamerlid zag de klok teruggedraaid tot in de 
tijden van de Franse koningen, toen deze kwistig met geld strooiden ten 
laste van de schatkist. Hij betreurde het dat in de Nederlandse Grondwet 
geen bepaling voorkwam, zoals in de Belgische grondwet van 1831, waar
door pensioenen of giften uit de schatkist slechts konden worden gegeven 
uit kracht van wet. Tegen de uitkering als zodanig aan de weduwe-Ridder - 
de Kamerleden brachten hoffelijk hulde aan de nagedachtenis van deze be
kwame topambtenaar - hadden Beernink en Bierema geen bezwaar. In zijn 
antwoord betreurde Lieftinck dat dit wetsontwerp in behandeling moest 
komen. Hij zag, zoals hij openlijk erkende, zijn aanvankelijk voornemen 
verijdeld. Waar het op neer kwam was dat er aan mevr. Ridder een uitke
ring werd gedaan alsof haar man verzekerd zou zijn geweest. Hoewel 
Lieftinck toegaf dat de regering wel zeer laat tot het afsluiten van reisverze
keringen voor ambtenaren op dienstreis was overgegaan, kondigde hij aan 
dat bij KB met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 1945 zij die om dienstre- 
denen een vliegreis moesten maken op kosten van het rijk in de vorm van 
een kapitaals verzekering waren verzekerd. Bij dodelijke ongevallen zouden 
de volgende bedragen worden uitgekeerd: 100.000 gulden voor de nabe
staanden van de hoogst gesalarieerde krachten, 75.000 voor die van ambte
naren van middenklasse en 50.000 voor die van lagere ambtenaren. Dit KB 
zou een dag na het Kamerdebat in de Staatscourant verschijnen. De Tweede 
Kamer aanvaardde het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming, evenzo 
de Eerste Kamer op 29 juni 1948 (zonder beraadslaging).27
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Kikkert en Scheps; pp. 1982-1988 I, Van den Muijzenberg-Willemse, Van Sleen, Fortanier-de 
Wit en Koenen; Hoogcarspel, pp. 1993 II- 1994 I; Koenen vermeldt op 1988 I dat mevr. 
Fortanier het amendement-Koenen had ondertekend, maar dat dit niet impliceerde dat zij 
ook vóór het amendement was.

10 Antwoord Beel, TK 8 juli 1947, pp. 1988-1990; Roosjens amendement was een middeling 
tussen de wens van de partijen om de maximumpensioengrondslag te verhogen, waaraan 
ook een verzoek van de Stichting 40-45 ten grondslag lag, zie p. 1995 I; Beels verklaring over 
am. Koenen, p. 2002 II, TK 9 juli 1947, alwaar ook verklaringen Van der Goes tot steun aan de 
minister en mevr. Fortanier.

H Indiening amendement door Roosjen en verklaring Beel: TK 8 juli 1947, p. 1996 II; 
stemming, p. 2003 I.

12 Indiening en behandeling van deze amendementen: a.v., pp. 1997-1999; am. Roosjen, p. 
2003 I, alwaar ook eindstemming van het wetsontwerp.

13 Debat in EK 31 juli 1947, pp. 983-991; stemming, p. 998 II, 21 aug. 1947. De wet verscheen in 
het Staatsblad H.313, 22 aug. 1947.

14 Voor het ontstaan van de Stichting 40-45, zie deel I van het Voorlopig Verslag van de 
werkzaamheden over de periode 5 mei 1945 tot en met 30 april 1945, Amsterdam, z.jr.. De 
stichtingsacte was in 1944 in het verborgene opgesteld en in 1945 verleden. Op 16 mei 1945 
gaf het hoofdbestuur van de Stichting een communiqué uit waarin de doelstelling werd 
bekend gemaakt: lenigen der zedelijke, maatschappelijke en stoffelijke noden van personen 
of groepen van personen, die tijdens de Duitse bezetting door daad of houding tot het 
binnenlandse verzet hebben bijgedragen, alsmede van hun gezinnen of nabestaanden. De 
nood werd gelenigd geacht, wanneer voor de getroffenen het oorspronkelijk levenspeil naar 
redelijkheid was hersteld. Van de particuliere bijdragen voor de Stichting moet vooral het 
half miljoen gulden van Koningin W ilhelmina worden genoemd. Zie verder het 1 e 
Jaarverslag van de Stichting 1940-1945 over 1947, met financiële verantwoording over de 
periode 1 mei 1946 tot en met 30 april 1947, Amsterdam, z.jr.; 2e Jaarverslag van de Stichting 
1940-1945 over 1948, met financiële verantwoording over de periode 1 mei 1947 tot en met 31 
december 1948, Amsterdam, z.jr., spec. pp. 6-14.
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Het geneeskundig onderzoek werd geregeld bij KB van 31 jan. 1948 (Stbl. I. 27) en de uitbeta
ling via de Stichting bij KB van 31 jan. 1947 (Stbl. I. 28). In de periode-Drees I volgden enkele 
aanpassingen van de buitengewone pensioenen aan het veranderde prijs- en welvaartspeil. 
Zo de wet van 10 aug. 1951, Stbl. 360. Deze lijn is onder de volgende kabinetten doorgezet.

15  W etsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Pensioenwetten voor de land- en 
zeemacht (Stbl. nrs. 65 en 66, 1922) en van de Pensioenwetten voor het reservepersoneel der 
landmacht en het personeel der Kon. Marinereserve (Stbl. nrs. 355-356, 1923), ingediend op
12 april 1947, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 448; behandeling in TK, 9 juli 1947, pp. 2029-2034; 
EK 31 juli 1947, p. 964. In Staatsblad H. 292, d.d. 4 aug. 1947.

16 Wetsontwerp Invoering buitengewoon pensioen voor zeelieden-oorlogsslachtoffers, als
mede de voor hun nagelaten betrekkingen, HTK 1946-1947 en 1947-1948 Bijlagen, nr. 509; 
behandeling in TK 27 nov. 1947, pp. 525-527; EK 10 dec. 1947, p. 42 I. In Staatsblad H. 420, d.d.
11 dec. 1947. Ook de uitkeringen van dit pensioen zijn regelmatig aangepast aan het prijspeil. 
De wet betr. in Azië geïnterneerde zeelieden kwam op 25 april 1951 in het Staatsblad, nr. 132. 
Voor de Zeeongevallenwet-1919 en het Vaarplichtbesluit onder de oorlog: M. Meyer, H et 
vaarplichtbesluit-1942, in: Nederlandsch recht in oorlogstijd in Engeland ontstaan en toege
past, London 1945,, pp. 99-112; H.A. Keuls, Veranderingen, aangebracht in de Zeeongeval
lenwet-1919 buiten bezet gebied, 1940-1944, in: Nederlandsch recht, a.v., pp. 137-150; J.C.E. van 
den Brandhof, De besluitenwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, D ev enter 
1986, hfdst. VI, 2.2.5.

17 Voor dit onderwerp zij verder verwezen naar: L. de Jong, H et Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl.12, Epiloog, eerste helft, wet.ed., Leiden 1988, 
Geschonden groepen, pp.50-68.

18 Wetsontwerp Nadere vaststelling van de regelingen op het gebied van pensioenen, welke 
gedurende de bezettingstijd zijn uitgevaardigd, zomede wijziging en aanvulling van enkele 
artikelen van de Pensioenwet-1922 (Stbl. nr. 240), van de wet van 28 mei 1952 (Stbl. nr. 216), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 juni 1936 (Stbl. nr. 304), van art. 101 der Gemeentewet 
en van art. 62a der Provinciale W et; w ijziging van de Pensioenw et voor 
Spoorwegambtenaren-1925 (Stbl. nr. 294); ingediend 23 dec. 1947; Voorlopig Verslag van 3 
april 1948; Mem. v. Antw., van 25 mei 1948. Zie HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 675.

19 Fortanier-de Wit, TK 8 juli 1948, p. 1840 II; Van Sleen, idem, pp. 1835 II- 1836; Tendeloo, 
idem, pp. 1845 II- 1846 I; reactie min. ontleend aan Mem. v. Antw..

20 Beernink, a.v., p. 1830 I; Van Sleen, p. 1835 II; Fortanier-de Wit, p. 1841 II; reactie min. ont
leend aan Mem. v. Antw.. Van Sleen heeft een lijst gemaakt van 21 afwijzingen door de mi
nister van voorstellen uit het Voorlopig Verslag, zie p. 1834 II.

21 Zie antw. minister, 9 juni 1948 TK, pp. 1851 II- 1855.

22 Duplieken: Fortanier-de Wit, pp. 1856 11-1857; Van Sleen, pp. 1857 II- 1858; Dassen, pp. 1858 
II- 1859 I; Witteman, pp. 1860-1861 I; alwaar schorsing wordt besloten.

23 Verklaring Witteman, TK 10 juni 1948, p. 1887; Van Sleen en Dassen, pp. 1887 II- 1888; 
Fortanier-de Wit, p. 1881 I, met reactie min., p. 1889 II.

24 Amendementen: TK 11 juni 1948, p. 1895 II- 1910 I, alwaar eindstemming.

25 Debat in EK op 13 juli 1948, pp. 700-704. De wijzigingen in de pensioenwet kwamen in het 
Staatsblad onder nr. 1.302, 15 juli 1948; die van de spoorwegpensioenwet-1925 onder nr. I. 312,
15 juli 1948.

26 Het verslag van de Commissie voor Rijksuitgaven uit de Kamer van 27 nov. 1947 is 
opgenomen in de Bijlagen HTK 1947-1948, nr. 548, 1; de nota van Lieftinck van 24 dec. 1947
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onder idem, nr. 548, 2; het eindverslag van de Kamercommissie voor Rijksuitgaven onder 
nr. 548,3.

27 Het betreffende wetsontwerp voor de financiële regeling nabestaanden dr. Ridder, Bijlagen 
HTK 1947-1948 nr. 734, verslag TK, 15 juni 1948, pp. 1938-1939; stemming EK, 28 juni 1948, p. 
686; de wet werd vastgesteld op 30 juni 1948, Stbl. 1. 271.
Dr. J. Ridder, in Groningen in 1910 geboren, had economie gestudeerd in Rotterdam en was 
gepromoveerd op conjunctuuranalyse van Nederland 1848-1860. In 1935 begon hij zijn 
carrière bij Financiën. Onder de oorlog was hij betrokken bij de voorbereiding van de na de 
bevrijding te nemen maatregelen voor de sanering van de staatsfinanciën. Op 6 mei 1945 
benoemd tot waarnemend thesaurier-generaal en op 1 juli 1946 tot thesaurier-generaal. Het 
vliegongeval betrof een KLM-Dakota, van Londen naar Amsterdam onderweg, die boven 
Schiphol neerstortte. Dit eerste vliegongeval van de KLM na de bevrijding kostte alle 21 
passagiers, waaronder dr. Ridder, en de 5-koppige bemanning het leven. Heel anders dan 
voor de oorlog gingen na de bevrijding ministers en hoge ambtenaren - vooral van 
Financiën in verband met het loskrijgen van leningen e.d. - op reis en wel per vliegtuig. Het 
Rijk bleek in zijn risicodekking voor de ambtenaren op dienstreis met deze verandering 
geen rekening te hebben gehouden.
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V. Departementale beslommeringen

a. V erzorging van oorlogsslachtoffers en andere groepen
Waar het ministerie van Sociale Zaken zich sedert de oprichting van een 

afzonderlijk departement van Arbeid in 1918 in het bijzonder had belast met 
de behartiging van de belangen van de loonafhankelijke bevolking in brede 
zin, wat na 1945 onder meer concreet gestalte kreeg in de uitbouw van het 
sociaal verzekeringsstelsel en de voorlopige voorziening voor de oude-dag 
(Noodwet-Drees), had het ministerie van Binnenlandse Zaken in de periode 
onmiddellijk na de oorlog een taak in de verzorging van een deel van de 
bevolking, dat geen middelen van bestaan had en /of door de oorlog was ge
troffen. Van oudsher was de uitvoering van de Armenwet-1854 bij het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken ondergebracht. Deze wet, ter uitvoering 
van de in de grondwetswijziging van 1848 gegeven opdracht de aanhouden
de zorg van de regering voor het armbestuur bij wet te regelen (art. 195, 
1848), zoals herzien in 1912 (Stbl. 165) voorzag slechts in een aanvullende 
taak voor de overheid: de kerkelijke en particuliere armenzorg stond voor
op. De evolutie in het denken over de armenzorg was onmiskenbaar. Ter
wijl in de eerste wet nog het karakter van politiële zorg had overheerst, was 
in die van 1912 de verheffing tot maatschappelijke zelfstandigheid norm ge
worden. De invoering van de sociale verzekeringswetten (ongevallenwet, 
werkloosheidswet) en sociale hulpverleningsregelingen zonder verzeke- 
ringsbasis (Noodwet-Drees, buitengewone pensioenen voor oorlogsslacht
offers) bood soelaas voor bepaalde groepen, maar liet de maatschappelijke 
zorg voor individuen open. Dat de plaats voor de overheid bij die zorg gro
ter was geworden dan was voorzien in 1912, juist door de ervaring in de cri
sistijd van de jaren '30, werd na de oorlog onderkend. Ondanks het feit dat 
door nieuwe groepsregelingen getracht werd het aantal personen dat op de 
armenzorg een beroep deed te doen verminderen, had de Armenwet nog 
steeds een belangrijke functie, zoals in het geval van de verzorging van we
duwen, wezen, invaliden, onmaatschappelijken. Het inzicht dat bij de be
vrijding van het land leefde, dat de overheid een taak had bij het verzorgen 
van een menswaardig bestaan voor allen ("welfare state"), werkte ook door 
in de visie op de Armenwet. Algemeen werd beseft dat een herziening van 
deze wet gevorderd werd om daarin de taak van de overheid bij de maat
schappelijke zorg, zoals die in de praktijk was gegroeid naast de sociale ver
zekeringswetten en groepsregelingen, vast te leggen. In de Troonrede van 23 
juli 1946 werd aangekondigd dat een commissieonderzoek zou worden in
gesteld om de Armenwet in die zin te verruimen, dat zij een bredere basis 
kon bieden voor de maatschappelijke voorziening en hulpverlening. Op 
voordracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Sociale Zaken 
werd bij KB van 12 april 1947 de staatscommissie Vervanging Armenwet 
ingesteld, onder voorzitterschap van jhr. dr. C.G.C. Quarles van Ufford, 
Commissaris der Koningin in Gelderland. De opdracht voor de commissie 
was ruim: nagaan welke nieuwe ideeën van zodanige waarde waren, dat zij 
de steun van de wetgever verdienden. De commissie rapporteerde in 1954.
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Mede op grond van de conclusies van deze commissie-Quarles van Ufford 
werd een Algemene Bijstandswet uitgetekend, waarvoor het ontwerp in 
1962 bij de Tweede Kamer werd ingediend. In 1963 werd deze wet in het 
Staatsblad (13 juni, nr. 284) gepubliceerd. Intussen was in 1952 het ministerie 
van Maatschappelijk Werk ontstaan, dat de afdeling maatschappelijke zorg 
(Armenwet) van Binnenlandse Zaken en het maatschappelijk opbouwwerk 
van Sociale Zaken overnam.1

De oorlogsslachtoffers waren na de bevrijding, indien zij niet over eigen 
inkomsten konden beschikken, voor de kosten van levensonderhoud ten 
laste van het Rijk aangewezen op de Rijksregeling Oorlogsslachtoffers (KB 
van 16 september 1944, Stbl. E. 88). Deze regeling, waarvan de uitvoering bij 
Binnenlandse Zaken was ondergebracht, sloot aan op de hulp die onder de 
oorlog was verleend aan geëvacueerden en wier evacuatie was verzorgd 
door het Bureau Afvoer Burgerbevolking, ressorterend onder Binnenlandse 
Zaken. Aangezien werd beseft dat de gemeenten, die met geëvacueerden - 
die door de evacuatie hun werk hadden verloren of reeds in de gemeente 
van herkomst in de steun liepen - te maken kregen, niet konden opdraaien 
voor de kosten van de ondersteuning van deze evacué's, werden van rijks
wege uitkeringen vastgesteld en betaald. De nieuwe Rijksregeling Oorlogs
slachtoffers nam bij de bevrijding de evacuatiesteun over. Allen die slacht
offers waren geworden van de oorlog en van de naziterreur konden op deze 
regeling een beroep doen. De normen voor ondersteuning via deze Rijks
regeling waren gunstiger dan die voor de Armenwet golden. Doordat de 
herinschakeling in het maatschappelijk verkeer bij de uitkeringen aan de 
oorlogsslachtoffers voorop stond, ging de uitkering soms uit van een be
paald maatschappelijk niveau, hetgeen weer zijn weerslag had in het den
ken over het uitkeringsniveau op grond van de Armenwet. Voor het doen 
van uitkeringen en het verlenen van andere vormen van hulp aan de oor
logsslachtoffers - waaronder tot de invoering van de bijzondere pensioenen 
voor bepaalde categorieën verzets- en oorlogsslachtoffers (zie par. IV.b in dit 
hoofdstuk) ook deze categorieën of hun nagelaten betrekkingen werden ge
rekend - werd bij beschikking van 12 april 1945 het Centraal Bureau voor de 
Verzorging van Oorlogsslachtoffers (CBVO) in het leven geroepen. Beel 
heeft als adviseur van het Militair Gezag in Noord-Brabant voor deze orga
nisatie de blauwdrukken geleverd en als minister van Binnenlandse Zaken 
in de kabinetten Gerbrandy en Schermerhorn-Drees de wettelijke contouren 
ervan aangegeven. Onder dit CBVO ressorteerden provinciale bureaus en 
districtsbureaus. Deze organisatie was als tijdelijk bedoeld, totdat de oorlogs
slachtoffers weer aan de slag konden of in aanmerking kwamen voor een 
van de bijzondere pensioenen die in de periode-Beel werden ingevoerd. 
Doordat het CBVO ook werd belast met hulp aan groepen, waarvoor de zorg 
zich waarschijnlijk over langere tijd zou uitstrekken - zoals de geëvacueerde 
a-sociale gezinnen (Rotterdam) en de repatrianten uit Nederlands-Indië -, 
werd vanuit het CBVO gesuggereerd de Armenwet te doen wijzigen tot een 
algemene beginselenwet. In dit kader zou het CBVO moeten worden omge
vormd tot een organisatie voor maatschappelijke steun. Het zijn mede deze
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suggesties geweest die Beel als minister van Binnenlandse Zaken er toe 
brachten om in samenwerking met Sociale Zaken het vraagstuk van de 
Armenwet door een staatscommissie te laten aanpakken. Op de achtergrond 
speelde ook de vraag hoe meer eenheid kon worden gebracht in de regelin
gen voor steun en maatschappelijke zorg, waarmee vooral Binnenlandse 
Zaken en Sociale Zaken (zorg voor langdurige werklozen, voor wachtgel
ders, voor zelfstandigen met een te laag inkomen, sociale bijstand voor 
groepen invaliden als de blinden, de sociale gezinszorg) waren belast. Coör
dinatie op landelijk niveau van de verschillende sociale voorzieningen 
(Rijk, gemeenten, particuliere instanties en verenigingen) werd sedert 1945 
al beproefd via de Centrale Coördinatiecommissie Sociale Voorzieningen, 
waarin onder meer ambtenaren van de betrokken departementen zitting 
hadden. Deze samenwerking was hard nodig, want er werd op sociaal gebied 
na de bevrijding van het land fors langs elkaar heen gewerkt ten gevolge 
van een overigens prijzenswaardige drang de nood te stelpen.2

Op de begrotingen voor 1946, 1947 en 1948 van Binnenlandse Zaken 
prijkten voor de kosten van de ingevoerde hulp voor de oorlogsslachtoffers 
niet onaanzienlijke bedragen, namelijk 66, 45 en 28.6 miljoen gulden. De 
minister van Binnenlandse Zaken gaf eind 1946 bij de behandeling van zijn 
begroting voor 1947 de volgende aantallen voor de groepen die voor de 
Rijksregeling Oorlogsslachtoffers in aanmerking kwamen. Allereerst de 
evacué’s uit de oorlogsjaren, die zich elders hadden moeten vestigen en 
zonder inkomsten waren of bij terugkeer in hun oorspronkelijke woon
plaats van huisraad moesten worden voorzien. Eind 1946 bedroeg het getal 
van deze groep: 5000. De tweede groep werd gevormd door hen, die tenge
volge van de oorlog of oorlogsomstandigheden niet of onvoldoende in staat 
waren in eigen levensonderhoud te voorzien. Onder deze tweede groep 
vielen diegenen die door de "Arbeitseinsatz” invalide waren geworden of 
bij terugkeer hun plaats in het arbeidsproces ingenomen zagen door jonge
ren, personen die hun bedrijf door oorlogsverwoestingen niet konden uit
oefenen (middenstanders, tuinders e.d.) en - tot de invoering van de al ge
noemde buitengewone pensioenen - de slachtoffers van het burgerlijke en 
militaire verzet tegen de Duitsers of hun nabestaanden. Deze tweede groep 
werd eind 1946 begroot op 18.700. Tenslotte vielen onder het begrip "oor
logsslachtoffer" de ca. 15.000 Indische gerepatrieerden, die voor hun levens
onderhoud en huisinrichting aangewezen waren op hulp door de gemeen
schap. De regering rekende er op dat het aantal directe oorlogsslachtoffers dat 
een beroep zou doen op deze Rijksregeling zou dalen. De verdeling van de 
uitkeringen aan deze slachtoffers werd verzorgd door 1733 ambtenaren.3

Toen voor de eerste keer na de bevrijding de Tweede Kamer voluit gele
genheid kreeg over de diverse begrotingsonderdelen van Binnenlandse Za
ken te debatteren kon kritiek op het Centraal Bureau voor Oorlogsslachtof
fers niet uitblijven. Het vrij massieve apparaat van het CBVO had namelijk 
15 miljoen gulden nodig om 30 miljoen gulden te verdelen en veel Kamer
leden vonden dit een absurde verhouding. Het Kamerlid-Peters (KVP) 
klaagde op 22 november 1946 over de wanstaltige bureaucratie van het
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CBVO. Het was volgens hem gemakkelijker tot de minister-president door 
te dringen dan tot het districtshoofd van het bureau oorlogsslachtoffers. 
Men diende namelijk in het laatste geval eerst in triplo een aanvraag voor 
een onderhoud, met redenen omkleed, in te dienen. Peters (KVP) en Scheps 
(PvdA) bepleitten een zo spoedig mogelijke liquidatie van het CBVO en 
overdracht van de uitkeringen naar de gemeentelijke instanties, zoals het 
Maatschappelijk Hulpbetoon (de instantie die de gelden voor de Armenwet 
uitkeerde). Beel heeft in het debat in de Tweede Kamer over zijn begroting 
toegezegd het ambtenarenapparaat van het CBVO te doen inkrimpen en 
overheveling van de zorg voor oorlogsslachtoffers naar gemeentelijke 
diensten te bevorderen.4

Een jaar later kon de minister van Binnenlandse Zaken in zijn toelich
ting op de begroting voor 1948 melden dat een groot aantal taken van het 
CBVO was overgedragen aan de gemeenten, die financieel in staat werden 
gesteld deze taken uit te voeren. De vermindering van het aantal directe 
oorlogsslachtoffers, dat nog steun behoefde, en de sanering van het ambte
narenapparaat van het CBVO hadden er toe geleid dat voor 1948 nog maar 
iets meer dan de helft van het voor 1947 gevoteerde bedrag werd uitgetrok
ken. Grote zorg had de minister van Binnenlandse Zaken over het snel 
groeiend getal van repatrianten uit Nederlands-Indië. Voorlopig konden al
leen zij op hulp rekenen, die konden wijzen op een Nederlandse afkomst 
van de man of vrouw. Zij die in Indië geboren en getogen waren en uit vei
ligheidsoverwegingen tijdelijk in 1946 en in 1947 naar Nederland waren 
overgebracht moesten naar Nederlands-Indië terugkeren, aldus de minister. 
In dit beleid weerspiegelt zich het optimisme dat de Nederlands-Indische 
gemeenschap in Indonesië ook na de politieke veranderingen aldaar een 
veilige toekomst tegemoet ging. Met ingang van 1 januari 1948 werd het 
CBVO omgevormd tot (Rijks-) Dienst voor Maatschappelijke Zorg, de bui
tendienst van de binnen het ministerie opgezette afdeling Maatschappelijke 
Zorg. In deze afdeling waren de zorg voor het armenwezen en de groepen 
oorlogsslachtoffers (in brede zin) ondergebracht. De belangrijkste taak op 
korte termijn voor deze nieuwe afdeling en organisatie was de verzorging 
van de repatrianten uit Indonesië.5

Een bijzondere vorm van afwikkeling van de oorlogstijd was de verzor
ging via een aparte Rijksdienst, ressorterend onder Binnenlandse Zaken, 
van behoeftige Nederlanders in het buitenland. Deze Rijksdienst, gevestigd 
in Arnhem, stuurde in samenwerking met de Nederlandse Militaire Missie 
in Duitsland aan betrouwbare - daaronder verstond men niet pro-Duitse en 
zo mogelijk door de Centrale Raad voor de zuivering van de Nederlanders 
in Duitsland getoetste - Nederlanders in Duitsland (totaal: 100.000) voedsel
pakketten. Voor 1947 en 1948 was hiervoor per jaar 3 miljoen gulden uitge
trokken. Ambtenaren moesten weer nagaan of deze pakketten niet in de 
zwarte handel verdwenen, wat vanwege het grote voedseltekort in Duits
land op dat moment voor de hand lag. Zoals in de paragraaf over de uitwij
zing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945 (hoofd
stuk VIII, par. II) in dit boek is genoemd, diende deze overheidszorg vanuit
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Nederland voor de Nederlanders in Duitsland er vooral toe om te voorko
men dat deze Nederlanders vanwege de relatief betere voedselvoorziening 
en werkgelegenheid naar Nederland zouden terugkeren, wat tot grote pro
blemen op het terrein van de huisvesting zou leiden. In de Tweede Kamer 
deed op 21 november 1947 Scheps (PvdA) naar aanleiding van de bespreking 
van dit begrotingsonderdeel van Binnenlandse Zaken het voorstel om 
mijnwerkers onder de Nederlanders in Duitsland naar Nederland te halen 
in ruil voor ongewenste Duitsers of oud-politieke delinquenten. Witteman 
vond dit eerst een goed idee, maar bij een latere nota aan de Tweede Kamer 
moest de minister laten weten dat uitvoering van deze suggestie op grote 
bezwaren stuitte. De Nederlanders in Duitsland waren daar, volgens de 
nota, volledig ingeburgerd, hadden als mijnwerkers betere rantsoenen dan 
de mijnwerkers in Nederland (dit plaatste de pakkettenhulp voor deze be
langrijke groep Nederlanders in Duitsland in een merkwaardig licht) en 
vaak ook betere huisvesting, zodat repatriëring op vrijwillige basis niet uit
voerbaar was. Ongetwijfeld moet intern overleg met het departement van 
Justitie de minister duidelijk hebben gemaakt dat uitwijzing van onge
wenste Duitse vreemdelingen - laat staan van politiek ongewenste Neder
landers - zo goed als onmogelijk was geworden.6

Tenslotte zij hier gewag gemaakt van de bemoeienis van Binnenlandse 
Zaken met de afwikkeling van een bijzonder aspect van de oorlog, namelijk 
de zorg voor de opvang van de gezinnen van de politieke delinquenten en 
voor de vrijgelaten politieke delinquenten, die geen werk vonden. De re
classering, gesubsidieerd door het ministerie van Justitie, voorzag slechts in 
initiële steun voor vrijgelaten delinquenten. Gezinszorg en voorzieningen 
voor de kosten van levensonderhoud kwamen ten laste van de gemeenten, 
die volgens de bestaande Armenwet verantwoordelijk waren voor de op
vang en verzorging van de armlastige bewoners. Juist de vervroegde vrijla
ting van de lichte gevallen onder de politieke delinquenten in 1946 had tot 
extra problemen voor de gemeenten geleid (vgl. par.I van het hoofdstuk 
Justitie). Niet alleen moesten de gezinnen van de politieke delinquenten en 
de werkloze vrijgelatenen van deze categorie worden gesteund voor hun 
dagelijkse levensbehoeften, ook moest gezorgd worden voor de aanschaf 
van de nodige huisraad, omdat vaak in de tijd van de arrestatie van de poli
tieke delinquenten de inboedels van deze personen door het Nederlands 
Beheersinstituut (NBI) in beslag waren genomen en verdeeld onder de oor
logsslachtoffers of soms waren geroofd. Hoewel het Rijk de kosten van de 
gemeenten voor de armenzorg in beginsel slechts voor 75% vergoedde, 
moest de regering in september 1946 toch beslissen dat de kosten voor de ar
menzorg gedurende korte tijd voor 100% door het Rijk zouden worden ge
dragen om te voorkomen dat de gemeenten in nog grotere financiële pro
blemen kwamen. Het parlement stemde hiermee in.7

b. Brandweerzvezen
De algemene klacht van de Tweede en Eerste Kamer in het najaar van

1946 over het uitgavenpatroon van de meeste departementen betrof het
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enorm gegroeide getal aan ambtenaren. Kon men nog hopen dat bij uitga
ven van aflopend karakter, zoals die voor de oorlogsslachtoffers, de bijbeho
rende ambtenaren vroeg of laat zouden afvloeien, dat was niet het geval bij 
zoiets nieuws als de plotseling ingevoerde districtsinspecties voor de brand
weer. In de begroting van Binnenlandse Zaken van 1940 bedroeg de hele 
post brandweer 100 gulden. In 1946 bedroeg deze post een miljoen gulden. 
Hoewel kort na de oorlog door het Tijdelijk Brandweerbesluit was afgere
kend met allerlei Duitse insluipsels zoals de staatsbrandweer en de brand
weer weer was overgeheveld naar de gemeenten - beroepsbrandweer, be- 
roepskern met vrijwilligers zoals in Rotterdam of een geheel vrijwillig 
corps -, leek met die inspectie toch een centralistische tendens de kop te heb
ben opgestoken, die enkele Kamerleden maar matig konden waarderen. 
Korthals (PvdV) vroeg wat toch wel de bedoeling kon zijn van al die inspec
ties? Beel zei dat de inspecties tot taak hadden de voorschriften op het gebied 
van de brandpreventie te doen naleven, wat in een tijd van wederopbouw 
hard nodig was, de coördinatie bij de aanschaf van nieuw materieel te ver
zorgen en een betere brandweeropleiding te bevorderen. Ook het Eerste Ka
merlid Reijers (CHU) toonde zich op 6 februari 1947 verbaasd over het be
staan van deze inspectie. Reijers, die burgemeester was van Kamerik en 
Zegveld, had naar zijn zeggen nog nooit een levend wezen van deze inspec
tie in zijn gemeente gezien. Liquidatie van deze dienst zou hem althans 
geen slapeloze nachten bezorgen, aldus de senator. Beel hield echter onver
kort aan deze inspectie vast.8

Die inspectie was een onderdeel van een meer professioneel geachte 
brandweer, zoals dat tot uiting kwam in het wetsontwerp tot wijziging van 
de gemeentewet ter regeling van het brandweerwezen, dat op 9 december
1947 bij de Tweede Kamer werd ingediend. Dit wetsontwerp institutionali
seerde de inspectie, de coördinatie en de brandweerraad en moest de grond
slag bieden om bij AMvB regels te kunnen stellen inzake uitrusting, onder
richt personeel, bluswatervoorzieningen en veiligheidseisen voor instellin
gen en industrieën. De minister wilde afstappen van de oude wijze waarop 
het brandweerwezen in Nederland tot enige coördinatie kwam, namelijk 
via de CdK’s, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Brand
weerverenigingen. Een belangrijke overweging hierbij was dat de brandweer 
ook werd gedacht als een onderdeel van de civiele verdediging en rampen
bestrijding, waardoor een grotere professionalisering werd geëist. Het on
derzoek door de afdeling in de Tweede Kamer voor Binnenlandse Zaken 
van dit wetsvoorstel op 16 januari 1948 resulteerde in een negatief oordeel 
van vrijwel de gehele afdeling. Men bespeurde in het wetsvoorstel te veel 
centralisme en te weinig mogelijkheden voor de ontplooiing van de vrij
willigheid, vanouds een karaktertrek van het brandweerwezen. Te weinig 
was ook voortgeborduurd op de gemeentelijke traditie van de brandweer
corpsen. Tegen een betere coördinatie had men geen bezwaar. Minister 
Witteman nam de suggestie van de Kamerafdeling over om een commissie 
voor het brandweerwezen in het leven te roepen. Deze commissie-De Vos 
van Steenwijk adviseerde het wetsontwerp in te trekken, hetgeen de minis-

1901



IX. Binnenlandse Zaken

ter deed bij brief van 12 oktober 1948. Een tweede wetsontwerp ter regeling 
van het brandweerwezen, dat op 18 juli 1950 bij de Tweede Kamer werd in
gediend, was inzake de opleiding en de materieelvoorziening nog centralis
tisch van opzet, maar sloot in vele andere opzichten beter aan bij de traditie 
van het brandweerwezen. De bevoegdheden op brandweergebied kwamen 
aan het college van B. en W. ; plaatselijke brandweerverordeningen zouden 
worden getoetst door G.S. (niet: de Kroon, zoals in het eerste ontwerp van 
wet); Binnenlandse Zaken kon aanbevelingen doen op het gebied van 
brandpreventie en brandweerorganisatie, bijgestaan door de al genoemde 
inspectie voor het brandweerwezen. Voor algemene brandweervraagstuk- 
ken werd de brandweerraad ingesteld. De wet bereikte op 23 juni 1952 het 
Staatsblad (nr. 362). In het op 18 maart 1981 bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsontwerp met betrekking tot het brandweerwezen is de centralistische 
tendens - bijvoorbeeld in het denkbeeld van een regionale brandweer, mede 
met het oog op de rampenbestrijding - echter weer opgedoken.9

c. Politiekwestie
De politiekwestie is in de periode-Beel, vanwege het dualisme in taak en 

beheer, zowel bij de behandeling van de begrotingen van Justitie als bij die 
van Binnenlandse Zaken aan de orde gekomen. Opmerkelijk is echter dat 
het de minister van Justitie was die met het parlement het meest funda
menteel in de slag ging over dit onderwerp, terwijl van de oorspronkelijk 
voor het al eerder in het hoofdstuk Justitie genoemde Politiebesluit-1945 
verantwoordelijke ministers alleen Beel nog zitting had in het kabinet en 
wel op dezelfde post als in het vorige kabinet. Dat zou er op kunnen wijzen 
dat men de nieuweling Van Maarseveen, waarvan men wellicht wist dat hij 
als oud-Kamerlid weinig gelukkig was met het Politiebesluit-1945, uit zijn 
tent heeft trachten te lokken, waar dit bij Beel veel moeilijker leek. Overi
gens was Beel sneller bereid het Politiebesluit-1945 te doen herzien dan Van 
Maarseveen, waarmee Beel ook veel discussie in één keer overbodig maak
te. De Kamers hebben dan ook het politievraagstuk bij het hoofdstuk Bin
nenlandse Zaken van de Rijksbegroting slechts vanuit de specifieke invals
hoek van de gemeentelijke belangen, die immers door Binnenlandse Zaken 
behartigd worden, willen benaderen.

De bezwaren van de zijde van de Kamers tegen het Politiebesluit-1945 en 
de praktijk van dit besluit kwamen op de volgende drie punten neer. Te 
weinig gemeenten hadden een eigen gemeentelijk politiecorps; het aantal 
politiemensen was veel te sterk gegroeid, zeker op het platteland; de be
voegdheden van de burgemeester tegenover de centraal gedirigeerde rijks
politie waren uitgehold. De aanslag op de bevoegdheden en het prestige van 
de burgemeester in het Politiebesluit-1945 woog bij alle fracties in de Kamers 
zwaar. Voor de dienstvoering (dienstrooster) en de benoeming van de 
plaatselijke politiecommandant was de burgemeester inzake de rijkspolitie 
goeddeels buiten spel gezet. Van de twee zuilen die de gemeentelijke zelf
standigheid naar Thorbeckes idee moesten schragen, financiën en politie, 
was op deze wijze wel erg weinig overgebleven. Algemeen zagen de Kamers
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eind 1946 in de nieuwe regeling een vorm van centralisme én een Duits 
restant. Beel heeft in de Memorie van Antwoord bij de begroting voor Bin
nenlandse Zaken voor 1947 toegegeven dat het Politiebesluit-1945, dat mede 
onder zijn verantwoordelijkheid was uitgevaardigd, uit haast en angst was 
geboren en niet goed functioneerde. "Reeds tijdens de bezetting vormde het 
probleem van de gezags- en ordehandhaving na de bevrijding een punt van 
ernstige overweging zowel bij de regering te Londen als in de kringen van 
de illegaliteit hier te lande", aldus Beel. De ervaring had Beel echter geleerd 
dat de burgemeester door het Politiebesluit-1945 "niet de positie bekleedt, 
welke hem als drager van het gezag en handhaver van de openbare rust en 
orde behoort toe te komen". De minister kondigde aan dat het Politiebesluit- 
1945 zou worden herzien om decentralisatie te bereiken binnen het centraal 
gedirigeerde rijkspolitiecorps, bijvoorbeeld door toezicht van de CdK's op de 
rijkspolitiezaken te doen invoeren en om meer gemeenten een eigen ge
meentelijk politiecorps te geven. Ook wilde Beel bekijken hoe gemeentelij
ke verordeningen beter door de rijkspolitie konden worden gehanteerd, 
aangezien gebleken was - en door veel Kamerleden aan de kaak gesteld - dat 
op dit punt de rijkspolitie zich in slechte zin onderscheidde van de gemeen
tepolitie.10

Met deze kritiek op het functioneren van het Politiebesluit-1945 liet Beel 
iets los van de op zijn departement ontwikkelde visie, zoals die in een aan 
hem aangeboden nota ten behoeve van de formateur was vastgelegd. Uit
gangspunt in deze visie was dat de rijkspolitie zich moeilijk voegde naar de 
opdrachten van de bestuurlijke autoriteiten, waarover met het ministerie 
van Justitie eigenlijk niet kon worden gesproken. Voorgesteld werd om ten 
dele terug te keren naar de toestand van voor de oorlog, waarbij de CdK en 
de burgemeester het beheer over de politie in handen hadden. Aangezien 
erkend werd dat de door vele burgemeesters begeerde volledige zelfstandig
heid met uitsluitend eigen politiepersoneel niet kon worden aanvaard, be
houdens in de grote gemeenten, werd voorgesteld aan te knopen bij het al 
vóór de oorlog gelanceerde plan (-Welter) om de politie provinciaal te orga
niseren als een gewestelijke (=rijks) politie, waarvan de topleiding ook ten 
aanzien van beheer en organisatie zou berusten bij de CdK. Om gevoelig
heden te vermijden zouden de gemeentelijke corpsen voorlopig worden 
gehandhaafd, al was het eigenlijk de opzet deze corpsen als zelfstandige een
heden in de gewestelijke politie te laten opgaan. De politiezorg diende ge
heel te worden geconcentreerd bij Binnenlandse Zaken. De procureurs-ge- 
neraal dienden volledig te worden ontheven van bemoeiingen inzake de 
politie en de uitoefening van alle politiezorg zou dienen te geschieden on
der verantwoordelijkheid van de CdK’s en burgemeesters. De verantwoor
delijkheid van het openbaar ministerie zou zich beperken tot de uitvoering 
van het Wetboek van Strafvordering; voor dat openbaar ministerie was de 
minister van Justitie verantwoordelijk. Door de centrale leiding over de 
politie bij Binnenlandse Zaken te brengen werd gehoopt waar mogelijk en 
nodig de locale en plaatselijke instanties meer vrijheid te kunnen geven. 
Het toezicht namens de minister op de politie alsook het beheer van cen-
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trale politieinstellingen zou een taak zijn voor een Algemene Inspectie. De 
idee van een gewestelijke (=provinciale) politie, die de gemeentepolitie en 
de rijkspolitie zou vervangen, was de kern van het ontwerp van wet tot 
vaststelling van een nieuwe politiewet, dat op 21 mei 1981 bij de Tweede 
Kamer werd ingediend en - mede op grond van de tegengevallen eindcijfers 
van een nadere berekening van de kosten van dit voorstel - op 27 december 
1985 na het Voorlopig Verslag van de Kamer werd ingetrokken.11 In het 
voorgaande hoofdstuk (par. III.c) is al beschreven wanneer een compromis 
werd gevonden tussen de belangen van Justitie en Binnenlandse Zaken ter 
vervanging van het Politiebesluit-1945, nadat de regering er van had afge
zien om het in 1948 gereed liggende wetsontwerp inzake de politie bij de 
Tweede Kamer in te dienen.

Niet alleen het Politiebesluit-1945 met alle beheers- en competentiege
schillen vandien kwam bij de behandeling van de begrotingen van Binnen
landse Zaken in de periode-Beel aan de orde. In het parlement waren er ook 
klachten over het grote aantal rijkspolitieambtenaren dat op de kleine ge
meenten was neer ges treken. Maenen (KVP) sprak op 22 november 1946 in 
de Tweede Kamer van een "zwerm" rijkspolitiemensen. Hoezeer ook, on
der meer door de zedenverwildering, de taak voor de politie was verzwaard, 
de totale sterkte van de politie leek Maenen te groot. Wat Nederland nodig 
had was volgens hem een betrouwbaar, onkreukbaar, goed geschoold en ge
salarieerd politiecorps. Daarentegen meende Donker (PvdA) dat de justitiële 
taak van de politie onderschat werd; een groter politiecorps was volgens 
hem gerechtvaardigd. Ook in de Eerste Kamer hebben Zegering Hadders, 
Reijers en Brandenburg aangedrongen op inkrimping van de politiecorpsen. 
Beel bleek niet bereid het aantal politiemensen, vooral op het platteland, te
rug te brengen. Volgens de minister opereerde de rijkspolitie altijd in 
groepsverband, waardoor het onmogelijk was om in een kleine gemeente 
een of twee mensen te plaatsen. Daarbij was het zijn taak, aldus Beel, te zor
gen dat voldoende rijkspolitie ter beschikking stond van de burgemeester.12 
Hoewel een jaar later het politievraagstuk vrijwel even "onoplosbaar" was - 
term van minister Witteman in de Tweede Kamer op 21 november 1947, - 
als tevoren, heeft de volksvertegenwoordiging geen reden gezien de klach
ten van 1946 te herhalen, aaangezien men veel verwachtte van het aange- 
kondigde wetsontwerp inzake de politie.13

Kritiek vanuit de niet-communistische fracties in de Kamers op de om
vang van het politieapparaat - zeker van de rijkspolitie - ebde weg vanaf het 
moment dat deze fracties het land bedreigd achtten door mogelijke commu
nistische agitatie en de instelling van een reservepolitie in deze kringen dan 
ook begroet werd. In de volgende paragraaf zal de instelling van deze reser
vepolitie, te samen met die van reserveleger, ter bescherming van de bin
nenlandse orde en veiligheid een van de kernstukken vormen in de be
schrijving van de strijd van regering en de overwegende meerderheid van 
het parlement tegen het communisme.
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VI. Anticommunisme: de bescherming van de binnenlandse orde en vei
ligheid

Inleiding
In de navolgende subparagrafen wordt nagegaan, welke antwoorden re

gering en parlement hebben gegeven op de vraag hoe het land het best tegen 
de interne bedreiging van het communisme kan worden beschermd, nadat 
de Oost-West-tegenstelling was verscherpt en de binnenlandse communis
ten werden gezien als exponenten van een verwerpelijke maatschappijvisie, 
alsook als mogelijke handlangers van een internationaal onbetrouwbaar 
geachte en ideologisch als bedreigend ervaren mogendheid. Dit antwoord 
komt ook aan de orde in het hoofdstuk Buitenlandse Zaken (par. II d-f, be
treffende het Verdrag van Brussel) en in het hoofdstuk De grondzvetsiuijzi- 
gin g-1948 , eerste lezing (par. c, betreffende de discussie over een preambule 
op de Grondwet en de invoering van de burgerlijke staat van beleg).

De uitwendige veiligheid, het zij hier in herinnering geroepen, was in 
beginsel versterkt door de oprichting van een West-Europees bondgenoot
schap, het Verdrag van Brussel (17 maart 1948), waarbij Engeland, Frankrijk 
en de drie Beneluxlanden partij waren. Met uitzondering van de commu
nisten hebben alle politieke groeperingen in het Nederlandse parlement 
deze alliantie verwelkomd. In het hoofdstuk Buitenlandse Zaken is ook be
schreven hoe de bespreking van dit Verdrag in de Tweede Kamer aanleiding 
is geweest om de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken te zuiveren van 
communisten. De rijen moesten niet alleen naar buiten toe worden geslo
ten. Het initiatief tot het Verdrag van Brussel dateerde weliswaar van vóór 
de Praagse crisis, maar de problemen bij de totstandkoming van dit Verdrag 
konden sneller worden overwonnen dank zij die crisis. Een concrete mili
taire bedreiging van de kant van de Sovjet-Unie was niet voorhanden en 
evenmin werd die op korte termijn voorzien. In het hoofdstuk Oorlog en 
M arine  is beschreven dat de militaire inspanningen van Nederland in 1948 
geheel gericht bleven op Nederlands-Indië, zoals ook andere deelnemers 
aan het Verdrag hun handen vol hadden aan overzeese verplichtingen. De 
opbouw van de strijdmacht voor Europa werd in ieder geval in Nederland 
voorlopig niet mogelijk geacht, al werden er wel de nodige juridische voor
bereidingen toe getroffen (Dienstplichtwet). De meeste deelnemende landen 
zouden ook financieel niet in staat zijn geweest een adequate strijdmacht in 
Europa in het veld te brengen. Deze landen waren afhankelijk van Ameri
kaanse hulp (plan-Marshall) om economisch te overleven. Ook militair 
werd sterk geleund op de V.S.. Men moet zich in West-Europa veilig hebben 
gewaand achter de gedachte dat de V.S., die over het atoommonopolie be
schikten, het Verdrag van Brussel welwillend hadden beoordeeld en West- 
Europa zouden beschermen, zoals tegenover de West-Europese partners op 
de Londense Zeslandenconferentie over Duitsland was toegezegd. Achter 
het Verdrag van Brussel stak op het moment van ondertekening ervan en 
geruime tijd daarna geen reële macht. Regering en parlement in Nederland 
hebben in de discussies over dit Verdrag voor de korte termijn de klemtoon
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gelegd op het beginsel van - Europese - samenwerking op andere (economi
sche!) terreinen en de militaire invulling van dit Verdrag afhankelijk be
schouwd van de samenwerking met de V.S..

Zoals de regering in Nederland in het voorjaar van 1948 kennelijk uit
ging van een vrij beperkt risico voor een aanval van de kant van het Sovjet
blok en derhalve kostbare defensievoorzieningen voor de verdediging van 
het bondgenootschappelijk gebied achterwege heeft gelaten, zo heeft de re
gering evenmin aanleiding gezien de CPN als een daadwerkelijke bedrei
ging voor de binnenlandse orde en veiligheid te beschouwen. In landen als 
Frankrijk en Italië was er door de series politieke stakingen eind 1947 wél 
reden de communistische bedreiging van binnenuit serieus te nemen. In 
Nederland daarentegen kon tegen de CPN eind 1947 weinig anders worden 
ingebracht dan de afwijkende visie inzake de dekolonisatie in Nederlands- 
Indië, het uiteindelijk afwijzende met de Cominform-interpretatie in over
eenstemming gekomen standpunt tegenover de Marshall-hulp en de mo
rele ondersteuning van de politieke gelijkschakeling in Oost-Europa. De 
voortzetting van het enthousiasme voor de "volksdemocratische" ontwik
kelingen in het geval van Tsjechoslowakije in begin 1948 zou de CPN tot 
mikpunt van de politieke verontwaardiging in Nederland maken. Overziet 
men deze politieke "zonden" van de CPN in die tijd, dan lijkt het er eerder 
op dat de stormloop tegen de communisten in 1948 in Nederland heeft ge
past in een politiek-ideologische confrontatie, die met het oog op de spoedig 
verwachte vervroegde Kamerverkiezingen ook opportunistisch-politieke 
kanten kan hebben gehad. Het is immers zo dat juist na de aankondiging 
van de kant van de regering dat met spoed de Grondwet partieel zou wor
den herzien om nieuwe verhoudingen tussen de rijksdelen mogelijk te 
maken (eind september 1947) en nadat de communisten internationaal on
der aanvoering van de Sovjet-Unie na de afwijzing van het Marshall-plan 
door dit land en zijn satellieten in Oost-Europa de handschoen tegen Ame
rika hadden opgenomen (Cominform), in Nederland politiek een breed 
front tegen het communisme als internationaal en nationaal gevaar ont
stond. In de najaarsdebatten over de Rijksbegroting voor 1947 had de KVP- 
Tweede Kamerfractie nog alleen gestaan in haar pleidooi voor bescherming 
van de democratie tegen het communisme in Nederland door middel van 
de Grondwet (zie hoofdstuk XV, In leid in g). Zeer waarschijnlijk had de 
PvdA-Tweede Kamerfractie op dat moment reden de communisten te ont
zien in verband met het verwerven van de benodigde steun voor het door 
oud-premier Schermerhorn (PvdA) en de zijnen (Commissie-Generaal) in 
Nederlands-Indië met de Republiek Indonesia te bereiken Akkoord (Lingga
djati) en voor allerlei wetgeving van ingrijpende aard. De PvdA-Kamerfrac- 
tie liet het bij enkele opmerkingen over communisten als onruststokers - 
zoals nog zal worden verhaald - en slechte democraten: de vraag van Van 
der Goes om een wetgeving op de politieke partijen en een tuchtrecht voor 
bestuurders en vertegenwoordigers van die partijen had ten dele het oog op 
extremistische partijen, maar had overigens - blijkens het door hem aange
haalde voorbeeld inzake de noodzaak tot discipline bij de volksvertegen-
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woordigers (zie hierover hoofdstuk I, par. III.b.3) - een algemene strekking. 
In het najaar van 1947 trad echter ook deze PvdA-fractie onder haar voorzit
ter met nadruk in het krijt tegen de communisten, waar de KVP-Eerste Ka
merfractie begin 1948 nog een schepje bovenop deed. Na de staatsgreep in 
Praag en de adhesiebetuiging daarmee van de kant van de CPN was de anti
communistische inzet gemeengoed geworden bij alle grotere niet-commu- 
nistische fracties in het parlement.

Hoewel op regeringsniveau het gevaar voor de binnenlandse orde en 
veiligheid vanuit communistische hoek nooit is overschat, heeft de rege
ring zich kennelijk toch, vooral onder druk van de KVP-Tweede Kamer
fractie, verplicht gezien voorstellen te doen om daadwerkelijk iets te doen 
aan de bestrijding van het communisme in eigen land. De Tweede Kamer 
heeft daar nog het nodige aan toegevoegd. Nationaal kon men met vrij een
voudige stappen de communisten de voet dwars zetten, zoals door de uit
sluiting van hen uit vertrouwensfuncties en de weigering van radiozendtijd 
voor de verkiezingen aan de CPN is geschied. Ook de wijziging van de 
Grondwet inzake de invoering van de burgerlijke staat van beleg was geen 
moeizame taak, omdat een grondwetsherziening toch al aan de orde was en 
een oud vraagstuk hiermee uit de weg kon worden geruimd. Uit tijdgebrek 
heeft de regering het initiatief hiertoe wel aan het parlement moeten laten 
(zie hoofdstuk XV, par. c).

De enige op het oog anti-communistische maatregel van belang met mo
gelijk flinke financiële consequenties voor een benarde staatskas was de op
richting van de formaties reserve-politie, -marechaussee en -leger, onder de 
overkoepelende organisatie tot werving van reservisten, het Nationaal In
stituut Steun Wettig Gezag. De aankondigingen door de regering van deze 
reserveformaties en het Nationaal Instituut pasten uitstekend in de algeme
ne politiek om de bevolking na de gebeurtenissen in Praag het gevoel te ge
ven dat tegen mogelijke aanslagen van extreem links op de democratie een 
vuist werd gemaakt en dat kosten noch moeite werden gespaard de veilig
heid van het land te verzekeren. De archieven leren echter dat deze reserve- 
organisaties al in 1947 werden overwogen als een middel om ontevreden 
oud-(verzets-)strijders ter rechterzijde van verstoring van de openbare orde 
af te houden, derhalve los van enige acute communistische dreiging. Aan 
de materiële uitrusting van deze reserveformaties heeft de regering niet 
veel geld willen besteden. Evenmin heeft de regering veel middelen vrijge
maakt om met behulp van teruggekeerde soldaten uit Indië (OVW-ers) op 
korte termijn een troepenmacht in Nederland zelf op de been te krijgen die 
tegen gevaren van buitenaf en van binnenuit zou kunnen worden ingezet. 
Het bleef bij een verbandacte als reservist, zoals in hoofdstuk III (Oorlog en 
M arine) is vermeld. Het lijkt er derhalve op dat de regering de binnenlandse 
veiligheid evenmin als de buitenlandse veiligheid echt bedreigd heeft ge
acht. Toch is in Nederland een anti-communistische campagne gevoerd, 
waarbij de CPN kennelijk als Kop van Jut moest dienen voor een breed 
complex van gevoelens van afkeuring. Ongetwijfeld speelde de oude, uit de 
vooroorlogse tijd daterende, veroordeling van het communisme door de
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confessionele, liberale en sociaal-democratische richtingen als een God loo
chenend, ondemocratisch en onmenselijk systeem een rol. Het onbehagen 
over de toepassing van de nieuwe orde in Oost-Europa en over de wijze 
waarop daar met niet-communisten werd omgesprongen was begrijpelijk. 
De angst voor de macht van het Sovjet-blok in Oost-Europa/Azië en van de 
vermeende of echte verlengstukken ervan in sommige landen van West- 
Europa kan een deel van de bevolking hebben beheerst. De vraag kan echter 
gesteld worden of de anti-communistische campagne, zoals die door de grote 
partijen in het land onder meer in het parlement werd gevoerd, meer was 
dan verkiezingskoorts. Hadden die partijen immers geen baat bij de bestrij
ding van de CPN, die aantrekkingskracht kon uitoefenen op bepaalde delen 
van de achterban - van de PvdA in de grote steden; van de KVP in de me
rendeels katholieke industriegebieden als de mijnstreek - op een moment 
dat het land vanwege de Indische kwestie en de deviezentekorten in een 
crisisstemming verkeerde?

a. R egering en parlement over het com m unism e: van afkeuring naar be
strijd in g

De in 1948 losgebroken actie van regering en een meerderheid in het par
lement tegen het communisme, zoals die op nationaal vlak in deze para
graaf aan de orde komt, heeft in ieder geval geen grond gehad in enig 
onparlementair of ondemocratisch gedrag van de CPN in de periode 1946-
1947. Men kon het met de ideologie van de communisten oneens zijn, maar 
tegen de CPN als politieke partij kon weinig concreets worden ingebracht of 
het moesten de havenstakingen ten tijde van het vorige kabinet zijn ge
weest alsmede de rellen rond de uitzending van de eerste groep dienst
plichtige militairen naar Nederlands-Indië in september 1946 in Amster
dam, waarmee de communisten werden geïdentificeerd. Ondanks de na
drukkelijke uitsluiting van de CPN bij de onderhandelingen tijdens de ka
binetsformatie door Beel - het voorgenomen program werd niet aan de frac
tievoorzitters van de CPN en de SGP in de Tweede Kamer voorgelegd - zijn 
de CPN-fracties in de periode 1946-1947 geneigd geweest zich te beschouwen 
als steunpilaren voor het progressief karakter van dit kabinet-Beel. Bij veel 
wetgeving heeft de CPN zich geschaard achter de regering en tegenover het 
rechterdeel van de oppositie, dat soms versterking kreeg van afvalligen uit 
de regeringsgezinde KVP, waarbij met name gedacht moet worden aan de 
behandeling van wetsontwerpen met betrekking tot het beleid van Lieftinck. 
Zelfs bij het beleid inzake Nederlands-Indië, voor de CPN een zaak van 
vreedzam overleg met de Republiek en onmiddellijke dekolonisatie, heeft 
de CPN de regering gesteund zoals bij de uitzending van de Commissie-Ge- 
neraal en de beoordeling van het resultaat van de bemiddeling van deze 
Commissie (het Akkoord van Linggadjati) eind 1946. De CPN heeft echter 
wel, als consequentie van haar standpunt, alles wat wees op de voorberei
ding van een militaire oplossing in Indië en de daadwerkelijke inzet van 
militairen bij de eerste politiële actie veroordeeld. Met verhalen over het 
herstel van orde en veiligheid in Indië, waarmee de PvdA de Nederlandse
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militaire opbouw in Indië aanvaardde, nam de CPN geen genoegen. Maar 
zelfs in de afkeuring van dit aspect van het regeringsbeleid heeft de CPN 
zich in de genoemde periode beheerst opgesteld, zeker in vergelijking met 
het Comité Handhaving Rijkseenheid, vanwaaruit door vooraanstaande le
den was opgeroepen tot actief illegaal verzet tegen de verzoenende (Lingga
djati-) regeringspolitiek. Een politieke werkstaking, die zeker in de havens 
van Amsterdam en Rotterdam effect zou hebben gehad, is door de politiek 
verwante vakorganisatie EVC na het begin van de eerste politiële actie niet 
uitgeroepen. De CPN heeft het gelaten bij protestmeetings. Wél hebben deze 
militaire actie in Nederlands-Indië en de internationale saamhorigheid van 
Europese communistische partijen onder aanvoering van de Sovjet-Unie 
tegenover Amerika (i.c. de Marshall-hulp) bij de instelling van de Comin- 
form een verandering van het gedrag van de CPN ingeluid. Parlementair 
ging de CPN een scherpere koers varen tegenover de regeringscoalitie, al 
waren de CPN-fracties nog bereid hun steun te geven aan voor de sociaal- 
economische ontwikkeling van het land belangrijke wetgeving (nationali
satie van De Nederlandsche Bank). In landen als Frankrijk en Italië hebben 
de door het verzet tijdens de oorlog prestigieuze en zeer sterke communisti
sche partijen, nadat zij in de loop van 1947 uit de regeringsverantwoorde
lijkheid waren gedrongen, de confrontatie met Amerika en de gedachte 
handlangers van dit land in Europa - waaronder de sociaal-democraten wer
den gerekend - heel wat feller en voor de politieke stabiliteit van deze lan
den ook veel gevaarlijker gevoerd, zoals door middel van reeksen politieke 
stakingen. Nederland, met 10% communisten en met voor die tijd goede 
sociaal-economische verhoudingen, leek buiten deze vorm van politieke 
strijd te blijven.

Toch is de politieke confrontatie in Nederland tussen het communisme 
en de overige politieke groeperingen niet uitgebleven. De anti-communisti
sche stemming in Nederland is sedert de door de CPN scherp veroordeelde 
politiële actie (zomer 1947) zodanig aangewakkerd, in het parlement met 
name van de kant van de PvdA zoals nog zal worden beschreven, dat de 
CPN op haar partijcongres van 25-28 december 1947 de rijen sloot en een 
egelstelling betrok, juist jegens de sociaal-democraten. Het werd betreurd dat 
men ooit enig vertrouwen in de leiding van de PvdA had gesteld. Gewaar
schuwd werd tegen slapheid en spionage in eigen gelederen, tegen de kolo
niale reactie en tegen de Marshall-hulp. De daarop volgende interne zuive
ring kostte A.J. Koejemans in januari 1948 zijn baan als hoofdredacteur van 
De Waarheid en als lid van de Eerste Kamer voor de CPN, een man, die 
symbool stond voor de coöperatieve houding van de CPN in de eerste jaren 
na de oorlog. Naar de nieuwe maatstaven gemeten moest Koejemans weg. 
Hij zou een verkeerde opvatting van neutrale berichtgeving, te weinig poli
tieke standvastigheid en een neiging tot kleinburgerlijk individualisme 
hebben gehad, aldus het CPN-partijbestuur. De CPN mat zich - weer - de 
strijdcultuur aan, waarin ook een alternatief voor het Marshall-plan, de na
tionale welvaartscomité’s, paste. Een weinig gelukkige aanpak, waar de
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politieke tegenstanders profijt van konden trekken, zoals de uitslag van de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1948 zou uitwijzen.1

De ommekeer in de partijlijn van de CPN, zoals in december 1947 vastge
legd, was niet los te zien van een veranderende internationale context, die 
in dit boek al eerder is aangegeven (hfdst. II, par. 1.3 en par. II; hfdst. IV, par. 
V.3). Op het vlak van de nationale politiek was het communisme in al zijn 
verschijningsvormen al eerder, vanaf het aantreden van het kabinet-Beel, 
de wacht aangezegd door de regering en door de fractie van de KVP in de 
Tweede Kamer. Pas in het najaar van 1947 is de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer dit spoor nadrukkelijk gevolgd. Het begon met de regeringsverkla
ring van 5 juli 1946, toen Beel min of meer het startschot heeft gelost voor 
een anti-communistische campagne. Heeft Beel hiermee het rechterdeel van 
de KVP, dat moeite kon hebben met de coalitie met de socialisten en het 
overeengekomen regeringsprogram, willen gerust stellen over de koers van 
zijn kabinet en tegelijk willen overtuigen van de noodzaak van een pro
gressief beleid om dat dreigende communistische gevaar te kunnen bedwin
gen? Zoals in hoofdstuk I is vermeld heeft Beel namelijk in deze regerings
verklaring nadrukkelijk aangekondigd zijn beleid op basis van christelijke 
normen, die volgens hem ook door vele aanhangers van andere dan chris
telijke overtuiging werden aanvaard - socialisten en liberalen hebben dit 
niet weersproken -, te richten op de versterking van het gezag en op het 
herstel van de geschokte moraliteit. Die christelijke normen werden vol
gens Beel, aldus zijn nadere toelichting op 10 juli 1946 in de Tweede Kamer, 
niet door de CPN gedeeld. Evenzo miste de CPN naar zijn overtuiging het 
"juiste inzicht in de hoogheid en waarde der menselijke persoonlijkheid en 
eigen werkzaamheid, welke teloorgaan in een maatschappelijke structuur, 
waarin in feite de staat de enige werkgever is". CPN-fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer Wagenaar heeft geprotesteerd tegen de wijze waarop Beel de 
communisten moreel de maat nam en zich in het Kamerdebat over de rege
ringsverklaring toen al afgevraagd of dit standpunt niet loyale samenwer
king met de communisten in parlementaire commissies en afdelingen zou 
uitsluiten. Gelet op de strijd van de communisten tegen de bezetter vond 
Wagenaar dat communisten geen gebrek aan zedelijk bezef kon worden 
verweten. Kon het kabinet wellicht een voorbeeld noemen van een zedelij
ke norm, waaraan de communisten niet voldeden? Volgens hem waren er 
eerder aanwijzingen dat de normen van fatsoen werden overschreden in de 
door de KVP beheerste streken door de wijze waarop daar met politieke 
tegenstanders werd omgesprongen (hierbij doelde Wagenaar op incidenten 
tijdens de verkiezingsslag in het voorjaar van 1946, zoals bij de verhuur van 
zalen en het maken van propaganda in het openbaar). Beel bleef er echter bij 
dat in het program en in de uitlatingen van communistische politici de 
grondslagen van "onze beschaving" onvoldoende erkenning vonden.2

In deze stellingname tegenover het communisme moet Beel ook gespro
ken hebben namens de socialistische poot onder het kabinet: in ieder geval 
heeft geen PvdA-woordvoerder in het parlement zich van deze analyse van 
Beel gedistantieerd. Aan de andere kant heeft de PvdA-fractie het nagelaten
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Beel nadrukkelijk bij te vallen op dit punt. Dat in de PvdA het communis
me buiten en in Nederland met het nodige wantrouwen werd bekeken is in 
het najaar van 1946 wel even aan het daglicht getreden. Bij het debat op 25 
september 1946 in de Tweede Kamer naar aanleiding van de interpellatie- 
Wagenaar (CPN) over de ernstige toestand die in Amsterdam en elders was 
ontstaan bij de verscheping van dienstplichtigen (de "7-december"-divisie) 
naar Indonesië heeft partijvoorzitter Vorrink namens de PvdA-Kamer- 
fractie de CPN verantwoordelijk gesteld voor de wanordelijkheden in Am
sterdam, die aan één demonstrant het leven hadden gekost, en gerefereerd 
aan de politieke onderdrukking in Oost-Europa. Vorrink, die goede contac
ten onderhield met zusterpartijen in Oost-Europa, maakte zich geen illusies 
over de doeleinden die de CPN, die alles wat gebeurde in Oost-Europa en de 
Sovjet-Unie verdedigde, najoeg. De PvdA-Kamerfractie liet het echter hier
bij. Deze fractie kan reden hebben gehad de CPN aanvankelijk niet al te hard 
aan te pakken. De CPN, bij de verkiezingen van 1946 door veel oud-SDAP- 
ers versterkt, kon van belang zijn bij de krachtsverhoudingen in het parle
ment wanneer het rooms-rode front bij de verwezenlijking van belangrijke 
punten van het regeerakkoord aan de rechterzijde zou afbrokkelen. Zeker in 
het begin van de periode-Beel had de PvdA-Tweede Kamerfractie zo zijn 
twijfels over de houding van de gehéle fractie van de KVP in de Tweede 
Kamer. Deze tamelijk milde stemming van de PvdA-fractie tegenover de 
CPN vond zijn pendant in de houding van deze fractie tegenover de Sovjet- 
Unie, zoals Van der Goes die op 4 december 1946 heeft uiteengezet: West- 
Europa, en in West-Europa in de eerste plaats Nederland - "dat ook, wat zijn 
politieke en economische gesteldheid betreft, tussen West en Oost in staat" - 
diende een brug te zijn tussen de V.S. en de Sovjet-Unie. Volgens Van der 
Goes kon men niet van een absolute tegenstelling tussen de beide landen en 
stelsels spreken. Het communistische en autoritaire stelsel in het ene land 
zou zich waarschijnlijk, precies als het kapitalistische en democratische stel
sel in Amerika, evolueren. Met de Sovjet-Unie moest Nederland derhalve 
op basis van wederkerigheid de betrekkingen verstevigen.3

Romme had geen reden de CPN te ontzien en heeft de hiervoor genoem
de stelling van Beel over het communisme nog uitgediept in hetzelfde de
bat, als waarin Vorrink voor de PvdA de eerste prikken in de richting van 
de CPN uitdeelde. In zijn bijdrage aan het debat van 25 september 1946 stelde 
de KVP-voorman dat het onmogelijk was voor een niet-communist om 
met een communist te discussiëren. In zijn visie waren communisten er 
namelijk op uit om de niet-communistische gemeenschap te verdelgen ter 
overwinning van een ideologie die anti-theïstisch was en moest leiden tot 
een dictatuur op politiek en maatschappelijk terrein "en die in het bijzonder 
inhoudt de afsnijding van de massa van haar natuurlijk recht op eigen be
zit". Romme heeft vervolgens de zin: "Mensen, die met deze geest zijn be
smet, aarzelen geen ogenblik hun land te verraden", weliswaar op verzoek 
van de Kamervoorzitter teruggenomen, maar deze was wel uitgesproken in 
de Kamer en zal de communisten weinig illusies hebben gelaten over de 
wijze waarop in katholieke kring - ondanks de oorlog - over de CPN werd
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gedacht. Een oproep tot maatregelen tegen het communisme, dat volgens 
hem toch uit was op chaos in het land, bleef in deze tirade van Romme nog 
achterwege. Enkele weken later, toen bij de Algemene Politieke Beschou
wingen de voorgenomen algehele grondwetsherziening aan de orde was, 
kwam Romme echter op de proppen met het voorstel in de Grondwet arti
kelen te doen opnemen die misbruik van de democratische orde zouden 
kunnen blokkeren. Hierbij vergeleek Romme expliciet het communisme 
met het nationaal-socialisme (zie hoofdstuk XV. Inleiding). Romme zou in 
de periode-Beel steeds op dit voorstel en de daarbij uitgesproken veronder
stelling terugkomen.4

Deze principiële verwerping van de communistische ideologie, zoals die 
door Beel namens het kabinet was voorgedragen en de nadrukkelijke steun 
had ontvangen van de grootste fractie in de Tweede Kamer, kreeg begin 1947 
bredere maatschappelijke bedding en ondersteuning, toen enkele invloed
rijke kerkgenootschappen in Nederland tegen het communisme stelling 
namen. Zo was de Vastenbrief van zondag 16 februari 1947 van de R.K. bis
schoppen van Nederland gewijd aan het communistische gevaar. In deze 
brief heette het dat de communisten in hun eigen belang, daar zij immers 
"allen bedrogen uitkomen, hier en hiernamaals", bestreden moesten wor
den, waarvoor geestelijke en sociale vernieuwing - onder meer door bevor
dering van het eigen bezit -, alsook het lezen van katholieke bladen, goede 
wapens konden zijn. De Hervormde Synode liet op zondag 23 mei 1947 
eveneens een brief over het communisme voorlezen, waarin werd gesteld 
dat de overheid de plicht had de chaos te weren en de gerechtigheid te 
handhaven. De toon voor een politieke kruistocht tegen het communisme 
was derhalve vanaf het begin van de periode-Beel wel gezet, maar dat had 
tot eind 1947 niet geleid tot een openlijke confrontatie op politiek terrein 
met de communisten. De parlementaire samenwerking met CPN-afgevaar- 
digden in commissies en afdelingen, zoals Wagenaar had gevreesd, is gedu
rende deze periode ook niet verhinderd. Tot dat moment was openlijk bele
den steun voor de door Beel en Romme geformuleerde visie op het com
munisme in het parlement eigenlijk ook uitgebleven. Trouwens, ook in de 
eigen katholieke kring werden soms nuanceringen aangebracht. Zo hield op 
het congres van de KVP van 25-26 oktober 1947 de geestelijke dr. A.A. 
Olierook zijn gehoor in de sectie Communisme weliswaar voor dat het 
communisme onverenigbaar was met het Christendom, maar bepleitte deze 
ook dat de strijd tegen het communisme gevoerd diende te worden zonder 
krenking van communisten en moesten worden gedragen door de zuivere 
mening van de verdediging van de waarheid.5 Een kalmerend woord, dat 
echter in KVP-kring de anti-communistische stroming niet meer dan tijde
lijk kon intomen.

Het breder geworden anti-com m unistische front in het parlem ent (1947-  
1948)

Hadden Beel en Romme vanaf het begin van de kabinetsperiode de ideo
logische verschillen met de communisten beklemtoond, het was Van der
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Goes van Naters en diens PvdA-fractie in de Tweede Kamer die in het na
jaar van 1947 - nadat in de periode 1946-1947 de politieke kloof tussen PvdA 
en CPN sedert de woorden van Vorrink in september 1946 vooral inzake het 
Indië-beleid zich had verbreed - de fakkel van de KVP goed overnamen en 
nog feller lieten branden. Met een klemmende waarschuwing voor de geva
ren van het communisme in het Voorlopig Verslag van 23 oktober 1947 op 
de Rijksbegroting voor 1948 luidde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer een 
tweede, meer op concrete bestrijding van het communisme in Nederland 
gerichte fase in, waarbij in wezen werd aangeknoopt bij de vooroorlogse 
strijd van de oude SDAP tegen het communisme als een onmenselijk en 
dictatoriaal stelsel. Door de oorlogstijd, waarin socialisten met communisten 
en anderen schouder aan schouder hadden gestaan tegenover de bezetter 
was deze strijd geluwd, maar niet beëindigd. Tussen sociaal-democratie en 
communisme waren de ideologische kloven, die elk moment weer uit
gangspunt konden worden van verbitterde disputen, gebleven. Vooral de 
wijzigingen in de grondslagen van de sociaal-democratie in Nederland, die 
achtereenvolgens door het program van 1937 en de verbreding van SDAP 
tot PvdA in 1946 tot stand waren gebracht, hadden de verschillen tussen so
ciaal-democraten en communisten vergroot. In deze verschillen kan ook 
goeddeels een motief worden gevonden, waarom de PvdA-Kamerfractie 
juist in het najaar van 1947 het offensief tegen de CPN inzette.

Het tijdstip om de aanval op de CPN te lanceren was niet toevallig door 
de PvdA-Kamerfractie gekozen. Dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
in verband met de herziening van de Grondwet zouden worden vervroegd 
was sedert september 1947 bekend. Voor de PvdA was het zaak de oud- 
SDAP-ers, die in 1946 CPN hadden gestemd uit onvrede over de tamelijk 
slappe middenkoers die de PvdA op grond van de fusie van SDAP met an
dere groeperingen noodzakelijkerwijze ideologisch en programmatisch had 
moeten kiezen, terug te winnen. Dat verplichtte tot een duidelijke politieke 
stellingname, waarbij de CPN, die profijt zou kunnen trekken van de eerste 
politiële actie in Indië, van de problemen in de voedselvoorziening (verla
ging sommige rantsoenen in september 1947) en van de oriëntatie van het 
land op de V.S. door participatie in het Marshall-hulpoverleg in Parijs (zo
mer 1947), in haar ideologie moest worden aangepakt. In het genoemde 
Verslag heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer vooral de binnenlandse 
problematiek gunstig voor de CPN genoemd. Zo werd gesteld dat de on
christelijke verhoudingen in Nederland aan het communisme een zekere 
groeikracht konden geven, ook al zou het communisme volgens de PvdA- 
fractie geen voedingsbodem vinden in de Nederlandse mens. De oprichting 
van de Cominform in september 1947 (zie Buitenlandse Zaken), waarbij de 
CPN overigens formeel niet was aangesloten, noopte volgens deze groep 
Kamerleden tot extra waakzaamheid, gezien de mogelijke internationale 
beïnvloeding van het politieke leven in Nederland, tegen welke bewering 
de CPN-fractie stelling nam door te wijzen op de volledige zelfstandigheid 
van de CPN tegenover de Nederlandse en andere regeringen. De regering 
antwoordde hierop dat zij het communisme zag als een stelsel "dat voor
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haar onaanvaardbare opvattingen huldigt over de mate, waarin de mensen
rechten en de persoonlijke vrijheid ook ten aanzien van de hogere, geeste
lijke levenswaarden moeten worden prijsgegeven ten behoeve van het ma
teriële welzijn". De regering had van deze opvatting bij de besprekingen 
over de kabinetsformatie in 1946 voldoende doen blijken, zo werd hieraan 
nog toegevoegd.6

In de Tweede Kamer kwam Van der Goes van Naters bij de Algemene 
Politieke Beschouwingen op 11 november 1947 op deze zaak terug. Volgens 
hem was de strijd van de PvdA tegen het communisme - in Nederland was 
de PvdA volgens hem praktisch de enige groepering die hierin actief was - 
de partij opgedrongen door de verklaringen van de Cominform over het 
verraad van de sociaal-democraten jegens de arbeidersklasse. Van der Goes 
stond daarom uitvoerig stil bij de praktijk van de volksdemocratieën in 
Oost-Europa, die politieke tegenstanders verdreef of liquideerde en de de
mocratie als een lege huls gebruikte via de controle over de ministeries van 
Binnenlandse Zaken en Justitie. Een nieuwe heersende klasse had zich in 
deze landen genesteld met talloze voordelen in naam van de gelijkheid. 
Tegen deze vorm van politiek had het socialisme sedert 1917 volgens hem 
stelling genomen.7 Van der Goes nam hiermee afscheid van zijn stelling uit 
1946, waarbij West-Europa werd gezien als brug tussen twee evoluerende en 
convergerende stelsels. De breuk tussen Oost en West werd door de PvdA- 
fractie hiermee geaccepteerd. De consequenties ervan moesten nu op allerlei 
niveaus worden getrokken.

De kern van de zienswijze van de PvdA-fractie - de verwijzing naar het 
gevaar van het communisme - werd in de Kamer door meerdere groeperin
gen gedeeld, al werden de pretenties van Van der Goes met betrekking tot de 
eenzame strijd die de PvdA in Nederland tegen het communisme had te 
strijden door Korthals (PvdV) "een grenzeloze overschatting van het werk 
van de eigen groepering" genoemd. De liberale spreker zei de strijd tegen het 
communisme te steunen, maar de wereldstrijd tussen Oost en West niet te 
zien als die tussen collectivisme en kapitalisme, maar als een tussen een ni
hilistisch anti-christelijk blok en de christelijke beschaving. Voor ARP- 
voorman Schouten was het vanzelfsprekend dat de communisten zich 
overal richtten op de socialisten, omdat de laatstgenoemden gevoelig wer
den geacht voor een beroep op de revolutionaire gezindheid. Juist de PvdA 
had zich volgens Schouten inzake Indië laten kennen als een groepering die 
verwerping van het wettige gezag nastreefde. Naar zijn mening bood deze 
gezindheid van de socialisten volop aanknopingspunten voor de commu
nisten.8 Tilanus (CHU) achtte de campagne van de PvdA tegen het commu
nisme op basis van een vaag humanistisch idealisme weinig vruchtbaar. 
Tegen de revolutie was slechts één middel effectief: het Evangelie. Hij hield 
de oprichting van de PvdA als in strijd met de historische partijontwikke- 
lingen in Nederland verantwoordelijk voor de stemmenwinst voor de CPN 
in 1946.9

De stelling van Tilanus ontlokte Romme de opmerking dat het Evangelie 
wel beter moest worden beleefd om de strijd tegen het communisme te
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kunnen voeren. In deze discussie zag Romme verder weer een goede reden 
om terug te komen op zijn al in het najaar van 1946 gelanceerde voorstel de 
democratische rechtsorde tegen aanslagen op de democratie van binnenuit 
door een herziening van de Grondwet te laten beschermen. De nationaal- 
socialist had immers voor de oorlog met behulp van de democratische vrij
heden de democratische instellingen om zeep kunnen helpen. Dat gevaar 
dreigde volgens hem van een andere kant weer. Als er geen regels werden 
gesteld, dan kon "een andere dictatoriale beweging, het communisme", van 
de democratische vrijheden, die deze beweging genoot, gebruik maken "om 
de democratie, in welke vorm ook, te ondermijnen en om het graf te delven 
voor onze democratische grondrechten".10 Bij de beschrijving van de parle
mentaire behandeling van de grondwetsherziening-1948, eerste lezing, 
hoofdstuk XV.c, zal worden uiteengezet hoe de KVP-fractie onder Romme 
deze gedachte heeft willen concretiseren. Van der Goes liet in ieder geval al 
weten dat hij met instemming naar het betoog van Romme had geluisterd, 
maar dat hij niets voelde voor een verbod op de CPN.11 Vreesde hij de gees
ten die hij had opgeroepen?

Wagenaar heeft namens de CPN in november 1947 in de Tweede Kamer 
deze plotselinge strijd tegen het communisme geanalyseerd. Volgens hem 
wees de algemene wereldsituatie op de vestiging van de wereldheerschappij 
van het Amerikaans imperialisme, waarvan het Marshall-plan en de plan
nen tot wederopbouw van de industrieën in West-Duitsland onderdeel wa
ren. In dit streven waren de V.S. op de Sovjet-Unie "met haar groeiende in
ternationale invloed" en op het bolwerk van anti-fascistische landen "met 
hun nieuwe democratie" gestuit. Vandaar de strijd tegen de Sovjet-Unie en 
de arbeidersbeweging in alle landen. Dat het juist de PvdA was die in Ne
derland tot deze strijd opriep, verbaasde Wagenaar niet. De CPN hield de 
PvdA verantwoordelijk voor de daden van dit kabinet-Beel. Lieftinck zorg
de in de ogen van de communisten voor de hoge winsten van de concerns, 
Mansholt voor de honger, Jonkman voor de koloniale oorlogen en Drees 
voor onvoldoende steun aan sociaal zwakken. De principes van het socia
lisme waren door de PvdA overboord gegooid. Het antwoord van de kant 
van Romme op de oproep van Van der Goes tot strijd tegen het communis
me, waarbij nazi's en communisten op één lijn waren geplaatst als bedrei
ging van de democratie, was voor Wagenaar aanleiding het oorlogsverleden 
van Romme na te gaan. Romme moest eerst maar eens antwoord geven "op 
de beschuldiging tegen hem geuit in verband met het verhandelen van het 
reclamebureau Remaco aan de Duitsers". "In de tijd van de bezetting, toen 
het mede de communisten waren, die de onafhankelijkheid verdedigden, 
was het prof. Romme, die als leider faalde en niet anders deed dan het 
schrijven van boekjes over onderwerpen, waarover hij gisteren heeft ge
sproken en aangekondigd wat er met de Grondwet moet gebeuren. Hij wil 
de communisten, ..., hun democratische rechten, in de Grondwet verankerd, 
afnem en."12 Kern van de propaganda tegen het door de communisten 
voorgestane staatsmodel was volgens Wagenaar dat een meerpar- 
tijensysteem het kenmerk zou zijn van de ware democratie. Een dergelijk
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systeem hoorde echter thuis in landen met meerdere economische klassen, 
waartoe die in Oost-Europa naar zijn mening niet meer konden worden 
gerekend.13

Ook in de Eerste Kamer gaven de internationale politieke ontwikkelingen 
kennelijk aanleiding het thema van de bestrijding van het communisme 
aan te snijden. In het Voorlopig Verslag van 10 januari 1948 op de Rijksbe
groting voor 1948 heeft de KVP-fractie gevraagd of de regering bereid was 
zich te beraden over de mogelijkheden van afweer van het communisme in 
Nederland, in de Overzeese Gebieden en in West-Europa in het algemeen. 
De regering bleek in haar antwoord van 5 februari 1948 nog zeer terughou
dend op dit punt. Natuurlijk: de regering beschouwde het communisme als 
strijdig met de christelijke opvatting omtrent het wezen van mens en maat
schappij. Bestrijding van het communisme evenwel kon het best geschie
den door de christelijke grondslagen van de samenleving te versterken en 
door de gedachte van de sociale rechtvaardigheid te verwezenlijken, "in het 
ontbreken waarvan immers het communisme zijn vruchtbare voedingsbo
dem vindt". Deze beide doelstellingen waren in het regeringsprogram te 
vinden. Voor zover het communisme een staatkundige realiteit in het in
ternationale leven was geworden, wilde de regering in zo goed mogelijke 
verstandhouding met alle volken ter wereld de vrede waarborgen. Het hing 
van de wijze, waarop de communisten in Nederland hun politiek ideaal 
zouden trachten te verwezenlijken, af of de regering zich genoodzaakt zou 
zien nadere stappen ter bescherming van de democratie te nemen.14

Mr. G.C.J.D. Kropman (KVP), lid van deze Kamer sedert 1935, oud-wet- 
houder van Amsterdam en advocaat, vond echter dat de regering had te let
ten op de activiteiten van de communisten in Europa en daarbuiten, aange
zien Nederland geen eiland was. Uitvoerig wees hij op de gevaren voor 
godsdienst, gezin, eigendom en staat door het communisme, al verzuimde 
hij niet het idealisme bij veel communisten te erkennen alsook de inzet 
van de Russische strijdmacht voor de overwinning op Duitsland en de 
moed van de communisten in het verzet te loven. Het communisme kon 
volgens hem ontstaan en zich uitbreiden "omdat de Christenen in gebreke 
bleven te leven en te handelen naar hun beginselen".15 VVD-senator 
Molenaar kon ten dele instemmen met het betoog van Kropman in zoverre 
daarin werd opgeroepen waakzaam te zijn voor de gevaren van het com
munisme. Aan de andere kant wees hij een exclusieve pretentie van de 
confessionele partijen de christelijke grondslagen van de maatschappij te 
beschermen van de hand. De liberalen gingen er vanuit dat de West-Euro- 
pese cultuur en het gemeenschapsleven christelijk van aard waren, zodat de 
liberalen zich het recht voorbehielden eveneens voor de christelijke begin
selen op te komen. Voor Van de Kieft (PvdA) - oud-accountant en op dat 
moment directeur van De Arbeiderspers NV in Amsterdam - was dit on
derwerp reden voor een historisch-materialistisch betoog, waarin hij de uit
buiting door het kapitalisme de voedingsbodem bij uitstek van het commu
nisme noemde. De regeringspolitiek, gericht op het verkrijgen van be-
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staanszekerheid van de arbeidende bevolking, verhoging van het wel
vaartspeil en sociale zorg, moest in dit licht worden beoordeeld.16

De CPN-fractie in de senaat trachtte bij monde van Van Santen - leraar en 
lid van de gemeenteraad van Amsterdam (hij zou in 1954 de CPN verlaten)
- de betogen van Romme in de Tweede Kamer en van Kropman in deze Ka
mer te pareren. In het verzet tegen het communisme zag hij het verzet te
gen de ware, ook economische, democratie. Het uitschakelen van de CPN 
kon slechts tot doel hebben de consolidatie van de onvrijheid in de maat
schappij en de legale bevestiging van de bevoorrechte positie van het (Ame
rikaanse) groot-kapitaal. De valse vooroorlogse leuze "communisme of fas
cisme" was naar zijn oordeel vervangen door de even valse slogan "com
munisme of democratie". Van Santen had kennelijk begrepen dat de con
troverse over de juiste oplossing van het Indiëvraagstuk mede een belang
rijke verklaring kon zijn van de anti-communistische campagne. Hij legde 
het CPN-standpunt in deze zaak omstandig uit. Ook de Marshall-hulp wees 
hij niet helemaal af, wel wetend dat een scherpe afwijzing hiervan munitie 
leverde aan de tegenstanders van de CPN.17

In zijn antwoord heeft Beel namens de regering zich beperkt tot een her
haling van hetgeen al schriftelijk over dit thema was gesteld. Nadrukkelijk 
zag Beel de strijd tegen het communisme niet zozeer op politiek vlak gele
gen, maar als een zaak voor "geestelijke lichamen en organisaties". De toe
nemende activiteit van de Kerken volgde de regering volgens hem dan ook 
met grote waardering.18

H et kabinet neemt tenslotte stelling inzake het com m unism e
Het hiervoor genoemde debat in de Kamers over de gevaren van het 

communisme wees weliswaar op een zekere zorg bij de meeste niet-com- 
munistische fracties - die van de KVP en PvdA voorop - over deze gevaren, 
maar niet op het voornemen van de regering en de meerderheid van het 
parlement de CPN op zeer korte termijn in het zicht van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer daadwerkelijk te gaan dwarsbomen. Zelfs Romme 
had met zijn concrete voorstel in de Tweede Kamer om de grondwettelijke 
vrijheden te beschermen niet zoveel nieuws gebracht, omdat hij in zijn 
boekje over N ieuw e grondw etsartikelen  (1945) al plannen had gelanceerd 
om met het Nederlandse staatsbestel strijdige stromingen de pas af te snij
den. De discussies over het communisme als bedreiging waren, zeker waar 
het Nederland betrof, vrij academisch gebleven, omdat niemand voorbeel
den kon noemen van een bedreiging voor de openbare orde of de veiligheid 
van de staat door de Nederlandse communisten. De CPN liep integendeel 
zichzelf nogal voor de voeten, door de Marshall-hulp te verwerpen, een ei
gen welvaartsplan te propageren en intern "zuiveringen" door te voeren. 
Juist die interne verharding zal ongetwijfeld bij een deel van de achterban 
vragen hebben opgeworpen. Gelet op het succes van de onderhandelingen 
op de "Renville" tussen Nederland en de Republiek Indonesia en de groei
ende zekerheid dat het de Amerikanen ernst was met het verlenen van 
hulp in het kader van het Marshall-plan en dat drastische besnoeiingen op
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Wat Stalin doet, is altijd goed! 

Uit: Het Parool 3 maart 1948
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de rantsoenen derhalve niet behoefden te worden doorgevoerd, stond de re
geringspartijen KVP en PvdA niets meer in de weg om de Kamerverkie
zingen van 1948 tot een succes voor de regeringspolitiek te maken en de 
CPN de wind uit de zeilen te nemen. Vanwaar dan toch die acties tegen de 
communisten in Nederland in het voorjaar van 1948?

Het heeft er alles van dat in Nederland een mengeling van wezenlijke af
keer van het communisme, partijpolitiek en angst bij niet-communistische 
politieke groeperingen een belangrijke rol heeft gespeeld in de plotselinge 
haast het communisme daadwerkelijk te bestrijden, toen eenmaal de totale 
machtsuitoefening door de communisten in Tsjechoslowakije een feit was 
geworden en de CPN deze machtsgreep met nadruk verdedigde. De eerste 
politieke gelijkschakeling van een aantal Oost-Europese landen, zoals Polen, 
Roemenië en Bulgarije, naar het Sovjet-voorbeeld onder eliminering van 
politieke tegenstanders, was door regering en de meerderheid van het par
lement wel met verontrusting gadegeslagen, maar de loftuitingen van de 
CPN op de nieuwe regimes waren geen aanleiding de CPN als een soort 
landverraderlijke organisatie aan te pakken. Zoals eerder is beschreven in 
dit boek heeft de regering blijk gegeven van een realistische benadering van 
de politieke kaart van Europa. In het geval van Tsjechoslowakije, met zijn 
vooroorlogse democratische traditie en in het hart van Europa gelegen, 
waarmee Nederland goede politieke en commerciële contacten had, lag dat 
allemaal anders. Uit de berichtgeving in de pers kon worden afgeleid dat de 
democratie daar door een partij, die beschikte over bijna 40% van het electo
raat, via massademonstraties, stakingen en manipulaties van de gezagsor
ganen door communistische of pro-communistische gezagsdragers (Bin
nenlandse Zaken, Defensie), was gebruikt om na een door de "burgerlijke" 
partners in de door de communisten beheerste regeringscoalitie uitgelokte 
crisis de totale macht over te nemen en de alleenheerschappij door de com
munisten te vestigen. De CPN betuigde op een vergadering op 27 februari 
1948 in het Concertgebouw in Amsterdam haar instemming met het optre
den van de collega's in Praag vanuit de gedachtengang dat - zoals de officiële 
Tsjechische verklaring luidde - een poging tot contrarevolutie was afgesla
gen. De leiding van de CPN voelde er weinig voor deze machtsgreep in 
Praag met veel slagen om de arm tegemoet te treden. Zoals Paul de Groot 
naar aanleiding van deze kwestie in de kring van zijn medewerkers gezegd 
zou hebben: "Ik ken alleen maar zwart en wit; de kleur grijs is die van de 
ezels". De afwikkeling van de regeringscrisis in Praag leverde in de bericht
geving in de niet-communistische pers in Nederland en elders het beeld op 
van de gebruikelijke jacht op politieke tegenstanders na een gelukte staats
greep. De openlijke steun van de CPN aan het optreden van de communis
ten in Tsjechoslowakije gaf daarom open doel voor die politieke partijen in 
Nederland, die er baat bij konden hebben wanneer de greep van de CPN op 
delen van de bevolking kon worden gebroken. Het ware democratische ka
rakter van de niet-communistische partijen kon nu volop worden geplaatst 
tegenover het mogelijk ondemocratisch karakter van de communistische 
groepering.
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Zoals al opgemerkt had de PvdA bij monde van Van der Goes van Naters 
de strijd tegen het communisme al eind 1947 een nieuwe impuls gegeven. 
Afgezien van het partijpolitieke argument de CPN krachtig de les te lezen 
om de bij de stembusslag van 1946 aan de CPN verloren gegane stemmen 
terug te winnen, waren de PvdA en Van der Goes zeer bezorgd over het lot 
van tal van sociaal-democraten in Oost-Europa, die partij- en fractieleiding 
hadden ontmoet op conferenties van Europese socialistische partijen en op 
bezoeken in landen als Tsjechoslowakije. Het lag voor de hand dat deze par
tij dan ook een dag na de CPN-bijeenkomst in hetzelfde gebouw eveneens 
een demonstratieve vergadering naar aanleiding van de gebeurtenissen in 
Praag hield, waarin onder meer af weer tegen de uit het Oosten komende ge
varen werd bepleit. Het partijbestuur liet in een verklaring weliswaar weten 
dat de PvdA haar strijdlust en progressief karakter niet zou laten aantasten 
door toe te treden tot een negatief anti-communistisch blok, toch bevond de 
facto de PvdA zich in dit blok. Ook al had het partijbestuur van de PvdA een 
verbod op de CPN afgewezen, dit bestuur had intern ook besloten dat de 
CPN diende te worden geboycot en waakzaamheid geboden was: geen radio- 
zendtijd meer voor de CPN, uitsluiting van communisten uit bepaalde ver
trouwelijke functies en steun aan de opzet van een reservistenorganisatie 
voor de politie. Naar deze lijn hebben socialistische politici veelal geope
reerd en hun bijdrage geleverd aan de bestrijding van het communisme, 
zoals in deze paragraaf nog aan de orde zal worden gesteld. Gezien de hier
voor geschetste uitlatingen van KVP-politici over het communisme en de 
noodzaak maatregelen te nemen om het communistisch gevaar tegemoet te 
treden nog vóór er sprake was van de Tsjechoslowaakse gebeurtenissen, is 
het niet verrassend dat de KVP-partijraad op 13 maart 1948 bij resolutie aan 
de regering vroeg om wettelijke maatregelen ter waarborging van de open
bare orde en veiligheid met het oog op de bescherming van de democrati
sche orde en vrijheden. Jongeren uit de KVP belegden samen met die van 
de PvdA een gezamenlijke protestvergadering tegen de Praagse Coup.19 In 
openlijke afkeuring van deze Praagse Coup gaven PvdA en KVP elkaar 
weinig toe.

Hoewel ook, zoals hierboven al aangehaald, in de boezem van de PvdA- 
top maatregelen tegen de CPN werden overwogen, is het de KVP-Tweede 
Kamerfractie onder Romme geweest die politiek de meeste druk heeft uit
geoefend om een daadwerkelijke en zeer vergaande bestrijding van de com
munisten tot voorwerp van regeringsbeleid te doen maken. Op 4 maart 1948 
ontving Beel van Romme over dit onderwerp een eerste brief. De KVP-frac- 
tieleider in de Tweede Kamer vroeg in dit schrijven concreet om drie zaken: 
herziening van de Grondwet (hierbij heeft Romme blijkens zijn betogen in 
de Tweede Kamer op 29 april 1948 het oog gehad op het stellen van grenzen 
aan het gebruik van de vrijheid van vereniging, vergadering, meningsui
ting en drukpers, bijvoorbeeld door een normstellende preambule op de 
Grondwet); beperking van en strenger toezicht op vreemdelingen die het 
land binnenkwamen en stimuleren van gezamenlijke acties van de kerken, 
jeugdorganisaties en universiteiten bij de bestrijding van het communisme.

1922



Par. VI. Anticommunisme: bescherming binnenlandse orde en veiligheid

Hier bleef het niet bij. Enkele dagen na de genoemde KVP-partijraad vroeg 
Romme namens zijn fractie om een hele serie maatregelen tegen het com
munisme in Nederland zoals: uitbreiding van de politie, instelling van een 
economisch hulpkorps, bescherming van werkwillige arbeiders, uitbreiding 
van de mijnpolitie, verwijdering van communistische mijnwerkers, verbod 
van het verhuren van lokalen aan de CPN, verbod op CPN-demonstraties, 
een ambtenarenverbod voor communisten, het uitsluiten van de CPN voor 
zendtijd bij de verkiezingen en boycot van D e Waarheid in (DUW-)werk- 
kampen en dergelijke.20 Dat de toegenomen internationale spanning zeker 
bij Romme en zijn fractie een denkproces in gang hadden gezet, waarbij 
achter de Coup van Praag en de politieke onrust in landen als Frankrijk en 
Italië een breed plan werd vermoed, waarbij de Sovjet-Unie zocht geheel 
Europa politiek te onderwerpen onder gebruikmaking van de locale com
munistische partijen, bleek uit een halverwege april 1948 door Romme na
mens zijn fractie aan Beel verzonden brief. Hierin werd bericht dat de KVP- 
fractie in de Tweede Kamer zich beraden had over hetgeen te doen stond bij 
een Russische invasie en over de vraag of volksvertegenwoordigers al dan 
niet een taak in het buitenland hadden.21 Er heeft bij de KVP-politici, zo 
moet men wel concluderen, werkelijke angst geheerst dat de Sovjets hun 
revolutie na enkele decennia alsnog verder westwaarts zouden exporteren 
zoals de Fransen ooit, naar de geschiedenisboekjes hadden geleerd, hun re
volutie met behulp van handlangers naar andere Europese landen, waar
onder Nederland, hadden uitgedragen.

Wat had Beel inmiddels tegen het communisme ondernomen? Zijn ka
binet had zich tot dan toe beperkt tot het afkeuren van het communisme als 
politieke stroming, zoals hiervoor is vermeld. Internationaal of nationaal 
had het kabinet hieraan geen consequenties verbonden. Op internationaal 
terrein stond het "one-world"-concept een daadwerkelijke breuk met com
munistische regimes in de weg, alsook de nuchtere overweging dat bijvoor
beeld een oplossing van de kwestie-Duitsland in voor Nederland gunstige 
zin slechts mogelijk was bij een overeenkomst tussen de Grote Vier. De po
litieke inrichting van Oost-Europa kon als resultaat van de wereldoorlog en 
de overeenstemming van de Grote Mogendheden moeilijk door Nederland 
worden betwist. Nationaal was er geen aanleiding geweest om de CPN aan te 
pakken. Zulks zou ongetwijfeld tot scherpe reacties hebben gevoerd, bij
voorbeeld tot stakingen in de havens, wat grote schade zou hebben berok
kend aan de toch al wankele economie van het land. De enige concrete stap 
die de regering had ondernomen tegen de communisten, was het uitsluiten 
van CPN-parlementariërs van de Ronde Tafel Conferentie tussen de delega
ties van Nederland en de West op 27 januari 1948, al lag daaraan het zeer 
concrete verschil van mening tussen de CPN en de regering over de deko
lonisatiepolitiek ten grondslag.

Enkele zaken zaten nog in het vat. Aan het bondgenootschap van Enge
land, Frankrijk en de drie Beneluxlanden, dat zou uitmonden in het Ver
drag van Brussel van 17 maart 1948, werd nog gewerkt (zie hoofdstuk II, 
Buitenlandse Zaken). De regering wist echter ook dat dit Verdrag moest
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worden gepresenteerd als een regionale ordening krachtens het Handvest 
van de V.N. en niet zozeer als een bondgenootschap tegen een bepaalde 
dreiging uit het Oosten of van binnenuit. Het enige dat het kabinet in dit 
kader de bevolking op korte termijn zou kunnen tonen was de oprichting 
van reserveformaties bij politie en leger, waarover al maandenlang moei
zaam was onderhandeld tussen de overheid en reeds bestaande "milities". 
Als de knoop was doorgehakt en de vrijwillige ordebewaarders bereid waren 
zich onder de overheidsbevelen te plaatsen, kon met de werving van de re
servisten worden gestart. Aan de andere kant was er bij de socialisten in het 
kabinet de nodige bezorgdheid ontstaan over de keerzijde van deze reserve- 
organisatie. Men herinnerde zich in deze kring maar al te goed hoe de Vrij
willige Landstorm in de novemberdagen van 1918 zich had opgesteld, zodat 
het enthousiasme voor deze reservistenformaties vanaf het begin in het ka
binet niet zo groot is geweest, zoals nog zal worden beschreven.

Al te veel was dus op het door Romme bepleite vlak nog niet onderno
men, zodat Beel zich genoodzaakt zag de brief van Romme van 4 maart in 
het kabinetsberaad van 8 maart 1948 maar aan de orde te stellen, om te be
kijken of het verzoek van de kant van de leider van de machtigste parle
mentaire groep toch kon worden gehonoreerd. Hij kon bovendien ver
wachten dat bij de PvdA-ministers de suggesties van Romme om de CPN 
werkelijk te bestrijden niet zonder weerklank zouden blijven, gezien de 
protestvergadering van de PvdA en de eerdere uitlatingen van Van der 
Goes. Daarin kreeg hij gelijk. Drees had al in het kabinetsberaad van 1 maart
1948, zoals in hoofdstuk II, par. II. d is aangestipt, aangedrongen op het ne
men van maatregelen op nationaal niveau tegen de communisten. In deze 
vergadering van de ministerraad herhaalde hij zijn voorstel en voegde aan 
de drie door Romme ontwikkelde gedachten ter inperking van het commu
nistische gevaar een vierde punt toe: communisten dienden niet meer bij 
allerlei vormen van overleg - bijvoorbeeld tussen regering en Kamer (Vaste 
Commissies) of tussen overheid en arbeidsorganisaties - op voet van gelijk
heid met vertegenwoordigers van andere stromingen te worden behandeld. 
Aan de andere kant voelde Drees weinig voor een poging om de Grondwet 
te doen herzien teneinde het communisme politiek onmogelijk te maken 
zoals Romme had voorgesteld. Nog afgezien van het probleem hoe de com
munistische ideologie omschreven zou moeten worden om een dergelijke 
uitsluiting te bereiken, was Drees bevreesd dat de zo noodzakelijke grond
wetsherziening - met het oog op de hervorming van het Rijk - vertraging 
zou oplopen. Een direct verbod van de CPN wees hij ook af, omdat een der
gelijk verbod altijd een andere partij zou uitlokken, die verkapt dezelfde 
doeleinden zou nastreven. Drees verzocht aan Beel om met de fractieleiders 
van de niet-communistische partijen overleg te plegen in hoeverre geza
menlijke acties van overheid, kerken en jeugdorganisaties gewenst waren. 
Beel was het eens met Drees dat een grondwetsherziening met het oog op de 
bestrijding van het communisme niet opportuun en ook niet noodzakelijk 
was. In dit verband merkte Van Maarseveen op dat het recht van vereniging 
en vergadering in het belang van de openbare orde altijd kon worden be-
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perkt. Toen de grondwetsherziening in de Tweede Kamer aan de orde kwam 
en de KVP-fractie in deze Kamer op dit voorstel van Romme terugkwam, 
heeft de regering haar standpunt in deze zaak openbaar gemaakt. In dit ka- 
binetsoverleg werd men het slechts eens over de urgentie van het voorstel 
van Beel om de burgerlijke staat van beleg in de Grondwet in te voeren. La
ter zou het kabinet beslissen dat het beter was als de Tweede Kamer op dit 
punt met een initiatiefwetsontwerp zou komen om de indiening en behan
deling van de grondwetsherzieningsvoorstellen zoals die er lagen niet te 
vertragen (vgl. hoofdstuk XV.c). Naar aanleiding van de gedachte om mili
tairen te verbieden lid te zijn van de CPN werd de minister van Binnen
landse Zaken gevraagd nadere voorstellen te doen om het vroegere verbod 
voor ambtenaren lid te zijn van bepaalde organisaties te doen herleven.22 Zo 
werd gedacht aan het uitsluiten van communisten voor bepaalde bestuur
lijke functies, hetgeen later tot het concrete voorstel van wet met betrekking 
tot het introduceren van het tussentijds ontslag voor gedeputeerden en 
wethouders zou leiden (verderop in deze paragraaf). Het besluit dat in de
zelfde kabinetsvergadering werd genomen met betrekking tot de oprichting 
van een reservepolitie had uiterlijk de meeste schijn van een anti-commu
nistische maatregel. Dat hieraan echter een lange voorgeschiedenis, uit een 
tijd waarin de communisten nog niet officieel op de korrel behoefden te 
worden genomen, vastzat moge de aansluitende subparagraaf Het wettig ge
zag gesteund? duidelijk maken.

b. Het wettig gezag gesteund?
D e oprichting van reserveformaties bij politie, leger en marechaussee on

der de overkoepelende propaganda-organisatie Nationaal Instituut Steun  
Wettig Gezag 23

Inleiding
Op 12 maart 1948 verscheen in de kranten het bericht dat rijks- en ge

meentepolitie aanzienlijk zouden worden uitgebreid met vrijwilligers. De te 
formeren politiereservisten zouden echter niet in apart korpsverband mo
gen optreden. Heroprichting van een vrijwilligersformatie zoals die vóór de 
oorlog had bestaan in de vorm van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
(BVL) lag niet in de bedoeling. Eind maart 1948 echter werd bekend gemaakt 
dat er tóch een Nationale (leger-)Reserve zou komen, alsook een Reserve- 
Grensbewaking. Kennelijk moest aan de verwarring over deze tegenstrijdige 
berichtgeving een einde worden gemaakt, want op 3 mei 1948 heeft minister 
Witteman in een radiorede de instelling van de vrijwilligersformaties bij 
leger, marechaussee en politie onderstreept en in verband gebracht met de 
gebeurtenissen in Tsjechoslowakije in februari 1948. Gebeurtenissen in an
dere landen maakten het volgens hem noodzakelijk rekening te houden 
met de mogelijkheid "dat ook in ons land te eniger tijd een poging zal wor
den gewaagd om door intimidatie of geweld de grondwettelijke regerings
vorm te vernietigen en een nieuwe orde te vestigen, die slechts gepaard kan 
gaan met onderdrukking, dwang en slavernij". De kleine minderheid in
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Nederland, die wellicht bereid zou zijn een greep naar de macht te doen, 
kon gemakkelijk door het bestaande gezagsapparaat worden bedwongen. 
Niet uitgesloten moest worden geacht dat met steun van buitenaf zorgvul
dig voorbereide ordeverstoringen in de Europese democratieën de positie 
van de voorstanders van een omwenteling zouden versterken. Voor dat ge
val was de reservepolitie bedoeld, eventueel aangevuld met de vrijwilli- 
gersformaties bij leger en marechaussee.

Tot zover moet de gemiddelde Nederlander gedacht hebben dat de rege
ring in het kader van de algemene verscherping in de verhouding tussen 
Oost en West en tussen democratische partijen en niet-democratische op 
juiste wijze de veiligheid en rust in het land trachtte te verzekeren. Het 
tweede deel in de radiorede van Witteman moet de vraag hebben opge
roepen wat er nu werkelijk aan de hand was: "Het verheugt de regering, dat 
volledige medewerking werd verkregen van diverse organisaties, groepen 
en lagen van de bevolking, die zich op het gebied van steunverlening aan 
het wettig gezag bewegen of bewogen hebben of aan wie deze steunverlening 
ter harte gaat. Deze medewerking komt tot uiting in het Nationaal Instituut 
Steun Wettig Gezag." Verder zette Witteman uiteen dat dit Nationaal Insti
tuut een samenwerkingsverband was van organisaties in Nederland die 
vrijwillig het gezag wilden steunen, waardoor ook gewaarborgd zou zijn dat 
leiding en gezag over deze vrijwilligers bij de bevoegde autoriteiten zou 
blijven. De meeste Nederlanders kenden uit de vooroorlogse situatie de al 
hiervoor genoemde BVL, die ook na 1945 weer iets van zich had laten ho
ren. Ook was bekend dat in de Tweede Kamer de ARP-fractie zich had inge
zet voor de terugkeer van de BVL als legerreserve. Maar wat voor andere 
organisaties kon de minister hier bedoelen en waarom moest de leiding van 
de overheid over de vrijwilligers zo nadrukkelijk worden bevestigd? Ar
chivalia en de notulen van de ministerraad geven hier het antwoord: het 
ging hier om een ingewikkeld en voor de afwikkeling van de oorlog ken
merkend vraagstuk.24

De gezagsgetrouw en melden zich aan
Na de bevrijding hebben zich talloze organisaties van vrijwilligers aange

boden om het gezag, dat men bedreigd achtte door de "roden" - allereerst be
trof dit de CPN, maar ook de opname van socialisten in de regering heeft 
veel zorg bij bepaalde groepen opgewekt -, te steunen. De groep met de oud
ste aanspraken op steun aan het gezag tegen een mogelijke revolutie, die de 
overheid uiteindelijk slechts met de grootste moeite in het verband van het 
Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG) heeft weten onder te 
brengen, was de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL), een organisatie 
met traditie. Naast de Vrijwillige Landstorm, welke als legerreserve in de 
mobilisatietijd 1914-1918 functioneerde, was op initiatief van lt.gen. L.F. 
Duymaer van Twist - Tweede Kamerlid voor de ARP - in de november
dagen van 1918 de BVL opgericht als antwoord op de revolutionaire drei
ging van de kant van de socialisten onder Troelstra. De BVL bestond toen 
grotendeels uit dienstplichtigen met groot verlof, die vrijwillig nadienden
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tot steun aan het wettig gezag, alsook uit gewone Landstormers. Zij werd in 
1919 officieel erkend en voerde als leuze "Als 't Moet". In het bestuur van de 
BVL was de politieke rechterzijde, waaronder de katholieken, vertegen
woordigd. Inmiddels hadden duizenden uit protestants-christelijke en ka
tholieke kring - veelal via de christelijke en katholieke vakbewegingen - 
zich voor deze organisatie aangemeld. De BVL heeft zich vervolgens ont
wikkeld tot een zelfstandige organisatie van ongeveer 90.000 man, met een 
civiele tak, welke vooral bedoeld was om bij politieke stakingen het verkeer 
op gang te houden, en een militaire tak. Van de militaire tak was slechts één 
korps bedoeld om in geval van oorlog op te treden, namelijk het korps 
luchtwachtdienst, dat zich dan ook in mei 1940 actief betoonde. Alle andere 
onderdelen van de BVL waren bestemd voor de interne handhaving van 
orde en rust, zoals het Landstormbesluit van 1933 dat ook vastlegde. Het 
korps BVL werd in juli 1940 ontbonden. Na de bevrijding achtte Duymaer 
van Twist het niet alleen vanwege het algemene rechtsherstel, maar ook 
vanwege de grote gevaren die de staat zouden bedreigen, gewenst dat de 
BVL weer een taak zou krijgen. Met dit doel werd weer een BVL-bestuur ge
formeerd, dat aan de regering het verzoek richtte om opnieuw toegelaten te 
worden als weerkorps met het recht om wapens te dragen (najaar 1945).25 
Socialisten waren in dit BVL-bestuur niet opgenomen, ook al had de SDAP 
haar houding tegenover de monarchie en de defensie in 1937 veranderd en 
toegestaan dat socialisten medeverantwoordelijkheid gingen dragen in een 
kabinet (1939). Deze gezagsgetrouwheid en het verzet van socialisten onder 
de oorlog vermochten het wantrouwen van de BVL in de bedoelingen van 
de SDAP/PvdA niet weg te nemen.

De tweede belangrijke organisatie, waaruit na de bevrijding personen 
naar voren kwamen die het land wilden beschermen tegen de revolutie, 
was de oud-illegale Orde Dienst (OD), waarvan de chef-staf sedert 1942 was 
jhr. P.J. Six. De OD was onder de oorlog ten dele gevormd uit oud-kader van 
het Nederlandse leger en oud-BVL-ers, alsook uit personen uit allerlei 
Oranjeclubs en Burgerwachten. Six zag als doel van de OD het uitoefenen 
van het militair gezag in Nederland, na het vertrek van de Duitsers, op basis 
van de bestaande staat van beleg om daarmede in het land wanorde en dus 
de mogelijkheid van een tweede "1918" - nu van de kant van de commu
nisten - te voorkomen. De denkbeelden van de OD-leiding over een gewenst 
autoritair (OD-)bewind, zonder parlement en politieke partijen, gedurende 
enige tijd na de oorlog, stuitten op verzet van de voorzitter van de vroegere 
SDAP, Koos Vorrink, die alleen de vrees voor het communisme met de OD- 
leiding deelde, en van de Parool- en V rij-N ed erla n d -groepen en de Raad 
van Verzet, die de pretenties van de OD onjuist vonden. Het Nationaal 
Comité, samengesteld uit en namens de oude politieke partijen, RKSP, ARP, 
CHU, SDAP (Vorrink), VDB en Liberale Staatspartij, wenste machtiging van 
"Londen" om als burgerlijk bewind na de bevrijding te kunnen optreden. 
De regering in Londen koos noch voor Six noch voor een burgerlijk over- 
gangsbestuur, maar liet vanaf de zomer 1943 weten dat er een apart Militair 
Gezag (MG) zou komen, waarin de OD desnoods als hulppolitiekorps kon
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worden geïncorporeerd. Six meende echter dat Londen onvoldoende de ge
varen voor een vacuum na de bevrijding onderkende en verzuimde zijn 
gewestelijke commandanten op de hoogte te stellen van de onderschikking 
van de OD aan het MG. Bij de bevrijding van het Zuiden ontstonden er 
derhalve soms incidenten tussen MG en OD-groepen, die hier en daar als 
overgangsgezag optraden, arrestaties verrichtten en eigen personeel gingen 
recruteren. Aan de andere kant was het ook soms gelukt met OD-groepen tot 
samenwerking te komen, door een aantal OD-ers in de organen van het MG 
op te nemen. Deze vorm van pacificatie werd vooral toegepast door de 
hoogste MG-man - militair commissaris - in Brabant, ir. J.B.C.M. Ridder De 
van der Schueren, afstammeling uit een katholieke patriciërsfamilie en tot 
1944 directeur van British ENKA. In geheel Brabant liet De van der 
Schueren zich met OD-ers in zijn gevolg zien. Toen de regering in 1947 een 
uitweg zocht uit de problemen door het grote aanbod van allerlei vrijwilli
gers die het land tegen een vijand wilden beschermen, werd vanzelfspre
kend een beroep gedaan op De van der Schueren om iets te bedenken om de 
groepen te vriend te houden.26 Aangezien de OD vooral door de haar toege
schreven bedoelingen en door de controverse over de gezagsuitoefening bij 
een groot deel van de linkerzijde werd gewantrouwd als een mogelijk rechts 
bolwerk, heeft de na-oorlogse overheid terwille ook van de politieke vrede 
zich slechts bereid getoond hulp van oud-OD-ers aan het wettig gezag te wil
len accepteren, mits dit volkomen onderworpen was aan het direct bevel 
van de overheid.

Toen vanuit de groepen van Duymaer en Six stemmen opgingen om 
door middel van vrijwilligerskorpsen het wettig gezag te steunen en een te
genwicht te bieden aan (wellicht gewapende) oud-illegale CPN-groepen, 
nam het eerste na-oorlogse kabinet dan ook het standpunt in dat er geen 
sprake kon zijn van heroprichting van de BVL of toelating van andere vrij
willige korpsen. De direct betrokken ministers - premier Schermerhorn, 
Beel van Binnenlandse Zaken en Meynen van Oorlog - waren het er over 
eens dat dergelijke organisaties vroeg of laat toch de neiging hadden zich 
aan het wettig gezag te onttrekken, waardoor extremisten van allerlei rich
ting op hun beurt reden zouden krijgen zelf korpsen te formeren. De orde
handhaving diende daarom met nadruk bij het wettig gezag te blijven. Ook 
een niet-bewapende vrijwillige dienst, bedoeld om bij stakingen te worden 
ingezet, zoals de BVL die had gekend, achtte het kabinet in de na-oorlogse 
verhoudingen heilloos. Vooral Drees, minister van Sociale Zaken in dit 
eerste na-oorlogse kabinet, heeft zich fel gekant tegen elke vorm van terug
keer van de BVL. Hij vreesde enorme politieke tegenstellingen in het land 
als men aan de wens van de vrijwilligers zou toegeven.27 De haven
stakingen van 1946, door de CPN-beïnvloede vakbeweging uitgelokt, hebben 
in dit kabinetsbeleid geen verandering gebracht. De inzet van enkele mili
taire eenheden bleek afdoende. Verder had dit kabinet de gemeente- en 
rijkspolitie, na de zuivering, ten opzichte van de vooroorlogse situatie ver
sterkt, waardoor twijfel over gezagshandhaving en gedachten over de nood
zaak tot vrijwillige hulp aan het gezag vanuit de burgerij konden worden
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tegengegaan. De enige vorm van vrijwillige steun aan het gezag die dit ka
binet bewust heeft toegestaan, is de vrijwillige hulppolitie in Amsterdam 
geweest, een initiatief dat voortkwam uit een plaatselijke SDAP-verzets- 
groep en waarmede zowel Vorrink als Drees bemoeienis hebben gehad. Dit 
Korps Vrijwillige Politie startte op 7 januari 1946 met 60 man, welke indi
vidueel in dienst waren bij de politie en daar hun bevelen kregen. Het 
Korps zorgde slechts voor de opleiding en mocht niet als afzonderlijk korps 
optreden.28 Het Amsterdamse model heeft later een grote rol gespeeld bij het 
uitdenken van wegen om gezagsgetrouwe vrijwilligers bij de ordehand
having te betrekken. Het lijkt er dus op dat Drees niet zozeer bezwaar had 
tegen een of andere vorm van vrijwillige ondersteuning van het gezag op 
bepaalde bedreigde plaatsen - namelijk daar waar de communisten een zeker 
gewicht in de schaal konden leggen -, maar wel tegen een bepaald soort lie
den die zich hiervoor kwamen aanmelden vanuit de oude BVL, de OD of 
daarmede verwante groepen, omdat hun politieke opvattingen weleens 
konden verhinderen steun te blijven verlenen aan een wettig gezag, waar
van de socialisten deel uitmaakten. Het najaar 1946 zou Drees in deze arg
waan bevestigen.

Het rooms-rode kabinet-Beel kreeg volop met het probleem van de vrij
willigerskorpsen te maken, doordat de verkiezingsuitslagen voor honder
den gezagsgetrouwen aanleiding zijn geweest om clubjes te vormen voor 
het uitdenken van hulp aan het bedreigd geachte gezag en doordat al die 
clubjes én de BVL én de OD een steeds groter gevaar voor de openbare ord ' 
zouden kunnen vormen naarmate het nieuwe beleid deze conservatieve 
groepen zou kunnen prikkelen. De gezagsgetrouwen waren geschokt door 
de uitslagen van de eerste na-oorlogse verkiezingen voor de Tweede Kamer 
op 17 mei, voor de Provinciale Staten op 29 mei en voor de Gemeenteraden 
op 26 juli 1946. Alle uitslagen wezen op een versterkte positie van de CPN, 
landelijk ruim 10% en plaatselijk wel meer (Amsterdam 32%; Rotterdam 
19,5%). Het succes van de CPN was overigens slechts tijdelijk, want vanaf de 
verkiezingen (Tweede Kamer) van 1948 moesten de communisten terrein 
prijsgeven, 8% in 1948 tot 4% in 1956.29

Na de verkiezingen van 1946 meldde zich als eerste vrijwilligersgroep de 
Haagse Burgerwacht aan, met het verzoek om kleding en wapens om het 
land tegen het rode gevaar te beschermen. De regering wees dit verzoek 
kortweg af. Op 23 juli 1946 zond de Organisatie van Algemene Hulp een 
brief aan minister Beel, waarin werd gewezen op de ontbindende elementen 
in het land en op de noodzaak de rechtsstaat met hulp van een machtsappa
raat te verdedigen, De redenering van deze groep, waarvan de leiding be
rustte bij de officier-fiscaal te Leeuwarden, mr. E.P. van Iperen, was dat het 
leger nog in zijn geheel moest worden opgebouwd en een taak zou krijgen 
in Indië. De ordehandhaving zou dan helemaal van de politie afhangen. 
Daarom werd van de regering steun gevraagd voor het streven dat bij veel 
personen zou leven om vrijwillig te helpen bij het tegengaan van natio- 
naal-onverantwoorde stakingen, bij het indammen van oproer en burger
oorlog, ter verdediging van de grondwettige regeringsvorm en de opbouw
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en consolidatie van de maatschappelijk-economische constellatie van het 
rijk in Europa. Vervolgens richtte zich in oktober 1946 de Actiegroep Natio
nale Wacht uit Apeldoorn tot Beel om eveneens als vrijwillige organisatie 
te mogen worden betrokken in de bescherming van land en volk. Voorzitter 
van deze groep was J.K. van der Schaaff, accountant, en secretaris G.W. 
Eisma, bedrijfsadviseur, terwijl verder in dit bestuur zitting hadden een no
taris, een procuratiehouder, een wetenschappelijk assistent, een majoor en 
een krantendirecteur (Boerrigter van De Tijd). Deze groep wilde chaos en 
immoraliteit bestrijden door verantwoordelijkheidsgevoel, gemeenschaps
zin en eerlijkheid voorop te stellen. Daarnaast wilde de groep steun verle
nen bij het breken van stakingen, die tegen de regering en het algemeen be
lang waren gericht, bij de vorming van hulppolitie en het organiseren van 
een lucht wachtkorps. Zowel de groep-Van Iperen als de groep-Van der 
Schaaff hadden wortels in de voormalige illegaliteit.30

De besturen van Algemene Hulp en de Actiegroep Nationale Wacht wer
den uitgenodigd voor een gesprek op het Departement van Binnenlandse 
Zaken, waar zij door de chef van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, 
mr. F.R. Mijnlieff, op 22 oktober en 4 november 1946 werden ontvangen. 
Mijnlieff, die het beleid ten opzichte van de gezagsgetrouwen tot de oprich
ting van het NISWG goeddeels zou uittekenen, ried zijn superieur Beel aan 
niet op de wensen van deze groepen in te gaan, onder verwijzing naar de 
argumentatie van het vorig kabinet. Hoewel Mijnlieff de groep-Van der 
Schaaff niet zo  gevaarlijk achtte voor de openbare orde, bleven de bezwaren 
tegen de particuliere korpsen volgens hem recht overeind. Beel deelde deze 
visie, temeer omdat zich inmiddels een groep had aangediend, waarvan wel 
degelijk een zeker gevaar voor de openbare orde kon uitgaan, namelijk het 
Nationaal Verbond onder leiding van een zekere Van Mackelenbergh. Dit 
Verbond was een bundeling van een groot aantal BVL-ers en OD-ers, dat of
ficieel slechts de oprichting van een aantal schutterijen beoogde, maar waar
van Mijnlieff aannam dat ondergronds werd gestreefd naar een weerkorps. 
Achter dit Verbond was namelijk als brein ontdekt de al eerder genoemde 
OD-chef-staf Six, wiens invloed door de overheid niet onderschat werd. De 
OD scheen in een nieuwe gedaante te worden voortgezet. Het bestuur van 
dit Verbond was opgetuigd met een tweetal provinciale gedeputeerden, met 
de hoofdaalmoezenier (Goossens), een burgemeester (De Casembroot) en 
Van Iperen van de Algemene Nationale Hulp.31

De regering en de gezagsgetrouwen (eind 1946)
Juist de omvang en de veronderstelde bedoelingen van het Nationaal 

Verbond brachten Binnenlandse Zaken er toe te zorgen dat in de najaarsde- 
batten in het parlement eind 1946, toen de begrotingen voor het eerst na de 
bevrijding aan de orde kwamen, de regering uitdrukkelijk stelling zou ne
men tegen de vorming van paramilitaire groepen. Op Binnenlandse Zaken 
was men er van overtuigd dat Six en de zijnen illegale acties zouden uit
voeren tegen de communisten, als het daarbij al zou blijven. Beel verklaar
de daarom dat de regering een krachtige gezagshandhaving zou bevorderen
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en dat de politie volop voor haar taak berekend was. De minister van Oorlog 
Fiévez (KVP) ging dan ook niet in op het voorstel van een aantal Kamerle
den in het Voorlopig Verslag op zijn begroting voor 1947 om de BVL weer 
op te richten.32 Fiévez antwoordde dat in een geordend staatsbestel buiten de 
gewapende macht geen andere formaties behoren te bestaan, zelfs niet 
"wanneer deze verklaren zich onvoorwaardelijk achter de regering te stel
len". De overheid zou dan immers afhankelijk worden van de daarin geor
ganiseerde stromingen uit de bevolking. Hoezeer hij ook waardering had 
voor hetgeen door de vrijwilligers vóór 1940 was verricht, van een herop
richting van de BVL wilde Fiévez niet weten.

Roosjen, ARP-Tweede Kamerlid en BVL-bestuurslid, verzette zich tegen 
dit regeringsstandpunt. Hij vroeg op 26 november 1946 in de Kamer om on
verwijld herstel van de BVL. Hij droeg in zijn betoog het Landstormlied 
voor, waarin gesproken werd over het scharen om Neêrlands troon, het be
waren van trom en vlag, tot heil van de burgerij, het vaderland en de maat
schappij. Volgens Roosjen was de BVL na 1945 harder nodig dan in 1918. De 
defensiespecialist van de PvdA in de Tweede Kamer, Vorrink, stelde zich 
achter de regering. Hij zag hoogstens mogelijkheden voor de instelling van 
korpsen hulppolitie, zoals in Amsterdam - met medewerking van dezelfde 
Vorrink - was gebeurd.33 Ook in de Eerste Kamer verzette de PvdA zich 
tegen de oprichting van een vrijwilligersorganisatie in de stijl van de BVL. 
Donkersloot verklaarde dat een dergelijk korps altijd toegankelijk zou zijn 
voor bepaalde politieke overwegingen, welke ook aan de oorsprong van de 
BVL ten grondslag hadden gelegen. Maar ook ter rechterzijde waren er se
natoren die weinig voelden voor een heroprichting van de BVL. Zo wilde 
het CHU-Eerste Kamerlid Vixseboxse elke tegenstelling tussen een dergelij
ke BVL en het gewone leger vermijden. Volgens hem zou men immers 
door een apart korps voor ordehandhaving suggereren dat het leger niet ge
heel betrouwbaar was.34

Dat regering en de overgrote meerderheid van het parlement het gelijk 
aan hun zijde hadden, toen zij de oprichting van para-militaire hulpkorp- 
sen afwezen, bleek door de gebeurtenissen rond de Indië-kwestie in het na
jaar van 1946. Door de sluiting van het Akkoord van Linggadjati begin no
vember 1946 had Nederland de facto het gezag van de Republiek Indonesia 
over Java en Sumatra erkend. Dit Akkoord heeft de gemoederen in een 
aantal gezagsgetrouwe en christelijke kringen hevig in beroering gebracht. 
Niet alleen officiële vertegenwoordigers van de steun aan het gezag zoals de 
militaire bevelhebbers Kruis en Helfrich toonden zich ostentatief ontevre
den over het regeringsbeleid door hun beklag te doen bij het Staatshoofd, 
maar ook vooraanstaande figuren uit de reeds genoemde organisaties tot 
hulp aan het wettig gezag, zoals Duymaer van Twist en de oud-comman- 
dant veldleger en van de OD, lt.gen.b.d. jhr. W. Roëll, bestuurslid van het 
Nationaal Verbond van Six, waren te vinden onder diegenen die in mani
festen tegen het gesloten Akkoord protesteerden. Het Nationaal Verbond 
verhief als geheel zijn stem per telegram. Roëll riep voor de AVRO-micro- 
foon op 12 december 1946 op tot het uiterste verzet tegen het Akkoord, des-
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noods "ondergronds", wat een goed idee gaf van de werkelijke bedoelingen 
van veel van deze helpers van het gezag.35 Dergelijke opvattingen konden 
gemakkelijk ontstaan in de zeer gespannen atmosfeer, waartoe de beschul
diging van de oppositionele ARP, dat de regering met het Akkoord van 
Linggadjati grondwetschennis had gepleegd, niet weinig had bijgedragen. 
Het was de ARP die in de persoon van de oud-premier Gerbrandy de voor
zitter leverde van de organisatie van de buitenparlementaire oppositie tegen 
het Akkoord van Linggadjati, namelijk van het Comité Handhaving Rijks
eenheid. Dit Comité telde onder zijn leden niet alleen personen uit de rech
terzijde van de oppositie, maar ook een doorbraak-linkse persoon als Oud - 
voormalig vrijzinnig-democraat, toen lid van de PvdA - en de voorman 
van het katholieke verzet tegen Linggadjati, Welter (KVP), die begin 1947 
zijn eigen actiegroep tegen de KVP-politiek begon (over Welter en Oud en 
hun politieke geesteskinderen uit de periode-Beel, zie hoofdstuk I, par. VII).

Het Akkoord van Linggadjati heeft niet alleen bestaande vrijwilligers- 
groepen kansen gegeven zich te profileren, maar er ontstonden tegen de 
achtergrond van het landelijk verzet tegen de regeringspolitiek in de vorm 
van het Comité Handhaving Rijkseenheid en de groep-Welter nog meer 
actiegroepen om het Koninkrijk tegen "scheuring" - d.i. mogelijk verlies 
van Nederlands-Indië - en het "rode gevaar" te beschermen. Zo ontstond de 
landelijke Vereniging Volksweerbaarheid, waarvan de kolonel b.d. en oud- 
BVL-er J.W. Klein de motor was. Klein wist zelfs de grote man van de KVP 
in de politiek, Romme, in zijn hoofdbestuur te lokken. Het is overigens niet 
onmogelijk dat Romme naast instemming met de op papier nog gematigd 
ogende plannen van deze Vereniging, ook zijn oor te luisteren wilde leggen 
in gevaarlijk oppositionele kring om tijdig het "Nieuwe Bestand" - dat naar 
Hollandse begrippen immers revolutionair was - te kunnen waarschuwen. 
Romme had met Beel een uitstekende relatie, zodat dit lidmaatschap zeer 
waarschijnlijk in overleg met Beel tot stand is gekomen. In dit verband 
moet ook nog gewezen worden op de groep Nationaal Reveil, waarin perso
nen van de nogal strijdlustige afdeling-Den Haag van de Volksweerbaar
heid, oud-kolonialen, een bestuurder van een christelijke werknemersorga
nisatie, de hoofdredacteur van het dagblad De Gooi-en-Eemlander en de di
recteur van de Nieuwe Haagse Courant zich bundelden ter bescherming van 
het Koninkrijk-oude-stijl. Het was begin 1947 een hele drukte geworden op 
het vrijwilligersfront, waarbij de overgang van legale actiegroep tegen het 
regeringsbeleid naar meer tot obstructie neigende groepen een vrij vloeien
de kon worden.36

Vanuit de begrijpelijke vrees dat het breed geworden verzet tegen de In- 
dië-politiek van de regering zich wel eens niet kon beperken tot het organi
seren van protestbetogingen en dat dan de vrijwilligersorganisaties met hun 
fobie voor alles wat ter linkerzijde bestond een handreiking konden bieden 
naar andere vormen van verzet, is het te begrijpen dat de regering er niet 
over peinsde om de BVL, waar de ARP zich zo druk over maakte, het Na
tionaal Verbond of welke andere vrijwilligersorganisatie dan ook toe te 
staan wapens te dragen ter bescherming van het gezag. Aan de andere kant
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heeft Beel, naar aanleiding van de gebeurtenissen in het najaar 1946, wel 
naar middelen gezocht om de onrust bij al deze groepjes gezagsgtrouwen 
weg te nemen. Als de overheid er in zou slagen al deze groepen te bundelen 
en te mobiliseren tegen een of ander mogelijk gevaar, kon de energie - en 
het her en der nog verborgen en uit de oorlogstijd daterende wapentuig - 
van de diverse clubs zich niet meer tegen de regering richten. Nu dit kabinet 
nog voor belangrijke en ingrijpende wetgeving en beslissingen stond, zowel 
met betrekking tot Nederland als tot Indië, moest zo snel mogelijk aan een 
potentiële verzetshaard ter rechterzijde een einde worden gemaakt.37

D e spin weeft een web: de commissie-De van der Schueren (1947)
Eind februari 1947 kregen alle Commissarissen van de Koningin en de 

burgemeesters van de 9 grootste steden een brief van Beel, waarin het 
vraagstuk van de vrijwillige hulpkorpsen werd uiteengezet. Beel herhaalde 
hierin het al eerder genoemde regeringsstandpunt dat heroprichting van de 
BVL ongewenst was. Er was echter geen bezwaar tegen niet in korps-verband 
optredende hulppolitie. Beel wilde graag de mening van de aangeschreven 
personen over dit voorstel weten. De reacties waren weinig bemoedigend. 
De CdK's van Groningen en Friesland lieten weten - na overleg met de 
politieautoriteiten in hun provincies - dat er eigenlijk geen behoefte bestond 
aan hulppolitie. Als men vrijwillige steun aan het gezag wilde organiseren, 
leek het deze bestuurders beter dit breder op te zetten. Ook de andere reacties 
gingen deze kant op.

Naar aanleiding van deze reacties werd op Binnenlandse Zaken ten be
hoeve van de ministerraad een nota opgesteld, gedateerd 9 april 1947. Hierin 
werd onomwonden gesteld dat er in het land na 1945 door rechts georiën
teerde groepen aandrang was uitgeoefend om te komen tot gewapende bur
gerwachten, waartegen Beel zich principieel had verzet.38 Beel somde ver
volgens op hoe hij de politie op sterkte had gebracht en ook beter had gesa
larieerd, zodat het gezag kon rekenen op een goed en gemotiveerd korps. 
Toch wilde Beel iets aan die aandrang van "rechts" gaan doen, omdat hij 
vreesde dat die groepen anders ondergronds gingen werken. Men moest dat 
"met beleid opvangen en in goede banen leiden". Het goede voorbeeld voor 
hem was de Amsterdamse vrijwillige politie. Het probleem voor Beel was 
echter dat er vooral op het platteland veel gezagsgetrouwe vrijwilligers wa
ren, terwijl juist daar weinig behoefte aan hulppolitie bestond. Daarom stel
de Beel voor een brede commissie in het leven te roepen, bestaande uit ver
tegenwoordigers van allerlei vrijwilligersorganisaties, om voorstellen tot 
oplossing van het vraagstuk uit te werken. De ministerraad ging met dit 
plan akkoord. Als voorzitter van de commissie werd aangezocht de in 1946 
tot Commissaris van de Koningin in Overijssel benoemde De van der 
Schueren, die een goede naam had verworven als militair commissaris in 
Brabant, belangstelling had voor politie- en veiligheidsvraagstukken en ge
acht werd vrij te staan tegenover de oude illegaliteit. In de commissie, die in 
juni 1947 goeddeels rond was, waren de groepen Van Iperen en Van der 
Schaaff door hun voorzitters vertegenwoordigd, het Nationaal Verbond
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door Six en aalmoezenier Goossens, de oud-illegalen als zodanig door L. 
Scheepstra, terwijl verder de Centrale Veiligheidsdienst, het korps mare
chaussee, de rijkspolitie, de Generale Staf, de procureurs-fiscaal, het burge- 
meesterskorps en het departement van Binnenlandse Zaken waren verte
genwoordigd.39 De BVL was niet uitgenodigd voor deze commissie, omdat 
de BVL zonder meer terugkeer als vrijwilligersleger opeiste en niet wenste 
te praten over andere vormen van hulp aan het wettig gezag. Binnenlandse 
Zaken ging er van uit dat een groot aantal BVL-ers te vinden waren in de 
wél uitgenodigde vrijwilligersgroepen. Als er eenmaal overeenstemming 
met deze groepen was bereikt, was de BVL als organisatie min of meer bui
ten spel gemanoeuvreerd. Pas in 1948 zouden de overheid én de BVL door 
de omstandigheden gedwongen worden toch met elkaar te gaan praten.

De eerste vergadering van de commissie vond plaats op 23 juli 1947. De 
van der Schueren kwam met het plan om een plaatselijke hulppolitie op te 
zetten en een onbewapende technische noodhulp voor het gehele land. Dit 
voorstel kon geen genade vinden bij de vrijwilligersgroepen. Vooral Six 
toonde zich in zijn wiek geschoten. Hij wenste alleen steun aan het wettig 
gezag te verlenen als er wapens kwamen: "zoveel wapens, zoveel mensen". 
Van Iperen viel Six bij en zette uiteen hoe goed de extremisten in het land 
bewapend waren. De van der Schueren en Mijnlieff wezen er echter op dat 
er eerst een organisatievorm moest worden gevonden alvorens over wa
pens kon worden gepraat. Zij waren ook niet zo erg ingenomen met het 
voorstel van de vertegenwoordiger van de Centrale Staf om een vrijwilli- 
gersreserve voor het leger in het leven te roepen. De van der Schueren wil
de alles vermijden wat op een heroprichting van de BVL leek; Mijnlieff was 
als oud-illegaal niet onder de indruk van de verhalen van Six c.s. over het 
wapenbezit bij de communisten en hechtte evenmin geloof aan de bewerin
gen over de aantallen vrijwilligers.

De vrijwilligersgroepen zijn met geen enkel voorstel akkoord gegaan, ook 
niet met de legerreserve, welke hen geen kans gaf tot het tonen van een 
"eigen gezicht" en hen afhankelijk zou maken van de toelatingseisen en de 
discipline van het gewone leger. Op de vervolgvergadering van 27 septem
ber 1947 legde Van der Schaaff dan ook namens alle groepen een verklaring 
af, waarin hij het grote goed van de vrijwillige hulp uit de bevolking onder
streepte en er voor waarschuwde dat bij slechte opvang hiervan de ontstane 
organisaties zich aan de controle van de regering zouden onttrekken. Hij 
wees de hulppolitie daarom als een te beperkte doelstelling af. Een eigen re- 
servelegerformatie en een economische hulpdienst (voor stakingen) was het 
minimum dat de groepen eisten. De vertegenwoordigers van Binnenlandse 
Zaken voelden hiervoor niets, omdat hiermede toch de vooroorlogse ver
houdingen dreigden te worden hersteld, nu met een anti-communistische 
ondertoon. Van Iperen vroeg of de regering eigenlijk wel een hulpor
ganisatie wilde. Binnenlandse Zaken had namelijk ook al laten weten dat de 
burgerlijke verdediging in geval van oorlog of rampen buiten het werk van 
de commissie-De van der Schueren moest worden gehouden, omdat men 
die verdediging niet wilde laten mislukken door er een bepaalde politieke
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kleur aan te geven; een communist kon immers een prima EHBO-er zijn. 
Maar als het leger zelf wel zou bepalen hoe de legerreserve zou worden op
gezet en als ook was vastgesteld dat de hulppolitie nooit in getal de beroeps- 
politie mocht overtreffen, wat konden die gezagsvrijwilligers dan nog doen? 
De van der Schueren sprak wel fraai van een reservoir aan krachten dat aan 
de overheid ter beschikking was gesteld, maar voor de vrijwilligersgroepen 
hadden de vergaderingen weinig opgeleverd.

De van der Schuerens plan om de gezagsvrijwilligers zonder eigen korps- 
verband ergens onder te brengen scheen dan ook voorlopig mislukt te zijn. 
De vrijwilligers hadden wel de vrees voor communistisch clandestien wa
penbezit - dat afkomstig zou zijn uit de wapendroppings onder de oorlog - in 
Amsterdam en elders uitgespeeld, welke vrees ook wel hier en daar op Ju
stitie en Oorlog leefde. Bewijzen voor dat wapenbezit hadden zij echter niet 
geleverd. Dit maakte het eenvoudiger voor de betrokken ambtenaren van 
Binnenlandse Zaken hun visie, dat de vrijwilligers gezien hun houding in 
het overleg en hun daar ten toon gespreide wapenbelustheid niet te ver
trouwen waren en de openbare orde in Nederland zouden gaan verstoren, 
te doen prevaleren. Achter deze visie stond bovendien het gezag van Beel 
en Drees. De vertegenwoordigers van de overheid in het overleg hielden 
dan ook vast aan het eenmaal door de regering ingenomen standpunt, dat 
door Fiévez in de Tweede Kamer eind 1947 nog eens werd herhaald: geen 
terugkeer van de BVL of de Burgerwachten; geen aparte organisatie naast 
het leger.40

Het eindrapport van de commissie-De van der Schueren van 10 maart 
1948 zag dan ook geen andere mogelijkheid voor de vrijwilligers dan te die
nen als reserves bij het bestaande gezagsapparaat en als kern van een civiele 
hulpdienst voor het verzorgen van het verkeer en het onderhouden van 
vitale bedrijven in geval van stakingen. Het rapport klaagde over de weinig 
tegemoetkomende houding van de overheid en voorspelde dat de vrijwilli
gers slechts een gering enthousiasme zouden tonen om dienst te nemen als 
reservist. Toen het rapport verscheen was echter de politieke situatie dras
tisch gewijzigd, waardoor de regering ietwat op haar standpunt ten opzichte 
van de gezagsgetrouwen kon terugkomen en deze vrijwilligers eerder bereid 
waren een samenwerkingsverband op basis van wederzijdse concessies aan 
te gaan met de wettige overheid, want zo'n kans kon zich wel eens geen 
tweede keer voordoen.

Het wettig gezag wordt tegen de rode vloedgolf geschraagd (1948)
De al in de Inleiding aangestipte politieke beroeringen in Europa, met als 

hoogtepunt de communistische staatsgreep in Tsjechoslowakije (februari 
1948), hebben de ontwikkelingen rond de organisatie van de vrijwillige 
steun aan het gezag versneld. De overheid heeft getracht snel tot formatie 
van reserve-eenheden over te gaan, voordat vanuit de vrijwilligersgroepen 
acties zouden komen om het land te gaan beschermen en aanvankelijk ook 
zonder deze groepen een platform tot propaganda voor hun doeleinden te 
gunnen. De regering wilde het liefst alles in eigen hand houden.

1935



IX. Binnenlandse Zaken

De opvolger van Beel als minister van Binnenlandse Zaken, Witteman, 
liet ten behoeve van de ministerraad een nota opstellen in februari 1948 
over het fenomeen van reservepolitie, reservegrensbewaking (marechaus
see) en een reserveleger (nationale garde). Hiermede wilde de minister ten 
dele aan de wensen van de gezagsgetrouwen tegemoet komen. In het kabi
netsberaad hierover op 8 maart 1948 had Drees echter bezwaren tegen de 
vorming van het reserveleger, dat hem te veel aan de BVL deed denken. 
Deze bezwaren van de tweede man in het kabinet konden niet worden ge
negeerd, waarbij kwam dat Beel niet onder de indruk was van de noodzaak 
het vaderland met vrijwilligers te verdedigen. Witteman liet daarop alles 
vallen behalve de reservepolitie, waarmede het kabinet kon instemmen. 
Begin maart 1948 kregen daarop alle CdK's in de provincies te horen dat de 
regering besloten had tot aanvulling van het gezagsapparaat met vrijwilli
gers, teneinde het goedwillend deel der natie - aldus dit schrijven - in staat te 
stellen individu, gezin, Kerk en het democratisch staatsbestel te verdedigen. 
De recrutering zou lopen via de burgemeester in overleg met de politiechef, 
terwijl voor de rijkspolitie de groepscommandant, gehoord de burgemeester 
van de plaats van inwoning van de vrijwilliger, de eindbeslissing zou ne
men. Een soortgelijke constructie is ook toegepast voor de Nationale Reser
ve, die eind maart 1948 werd aangekondigd, waarbij de militaire autoriteiten 
beslisten na het ingewonnen (verplichte) advies van de burgemeester. De 
vrijwilligers moesten verklaren geen lid te zijn (geweest) van de CPN of een 
daarmede verwante organisatie. Een verbintenisacte, welke o.m. ontslag 
toestond bij niet voldoen aan de verplichtingen en "uit landsbelang", was de 
basis voor de aanstelling. Op 12 maart 1948 volgde de officiële regeringsme- 
dedeling aan de Nederlandse pers van deze beslissing, waarbij werd bekend 
gemaakt dat de rijkspolitie ongeveer 10.000 man extra zou krijgen en de ge
meentepolitie 17.000, hetgeen neerkwam op een verdubbeling van het vaste 
personeel. Er zouden geen aparte korpsverbanden mogen worden gefor
meerd. Vanaf deze 12e maart konden gezagsgetrouwe Nederlanders, die of
wel de dienstplicht hadden vervuld en aldaar uit de reserves waren ontsla
gen, ofwel niet militair dienstplichtig waren, zich op het gemeentehuis voor 
vrijwillige dienst aanmelden.41

Uit alles bleek dat de regering de vrijwilligersorganisaties voor wilde zijn, 
want de besluiten waren wat gehaast genomen. De leden van de commissie- 
De van der Schueren waren in de uiteindelijke besluiten niet gekend, ter
wijl ook op geen stukken na materiaal voorhanden was om de reservisten 
uit te rusten en te trainen. Nederland had het geld niet om uniformstof of 
wapens voor deze reservisten te kopen. Het had zelfs onvoldoende munitie 
voor de pistolen van de beroepspolitie. Die was tot begin 1948 geleverd door 
Tsjechoslowakije en daaraan was nu een einde gekomen.42 Waarschijnlijk 
zou de regering er nog wel in geslaagd zijn de BVL en de andere groepen 
buiten spel te zetten en de reserveformaties na enige tijd werkelijk te laten 
optreden, ware het niet dat in de regeringsmededeling van 12 maart uit
drukkelijk een beroep was gedaan op de oud-leden van de BVL en andere 
groepen om de openbare veiligheid te steunen en de reservepolitie aan te
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bevelen bij hun achterban. De BVL zag haar kans schoon alsnog invloed op 
de gebeurtenissen te verwerven. BVL-voorzitter Duymaer van Twist ver
kondigde luid dat de regeringsmaatregelen onvoldoende waren ter beveili
ging van het land, omdat bijvoorbeeld de bewaking van spoorwegen zeer 
veel mensen zou vergen en de regering daarvoor geen voorzieningen had 
getroffen. Het kabinet moest nu wel erkennen dat de BVL en de overige 
vrijwillige groepen ordebewaarders in spe op de een of andere manier 
moesten worden ingeschakeld in een soort militiedienst en bij de propagan
da. De verwijten van de BVL konden immers in de onzekere situatie van 
dat moment de bevolking in de waan brengen dat de openbare orde niet af
doende beschermd werd. Bovendien: al geloofde de regering niet in een on
middellijk gevaar voor het land, het kon geen kwaad enige versterking van 
het gezag in voorbereiding te nemen. Hoewel het bestuur van zijn partij 
zich juist achter het plan voor de reservepolitie had gesteld om de BVL 
overbodig te maken, kwam Drees nu toch met het voorstel om de BVL tege
moet te komen door een militie in het leven te roepen die vitale bedrijven 
bij stakingen aan de gang moest houden. Hij had daarbij vooral het oog op 
de situatie in Amsterdam, waar de communisten de zaak plat konden gooi
en. Korte tijd later heeft het kabinet dit plan-Drees laten vallen, omdat een 
organisatie van stakingsbrekers - hoezeer ook gecamoufleerd door opne
ming in het leger - te veel spanningen zou oproepen. Vervolgens is het ka
binet meegegaan met het voorstel van Fiévez om dan toch maar een natio
nale reserve voor het leger te vormen. Het Nederlandse leger stond immers 
in Indië en in Nederland waren voor ernstige rellen alleen instructiekader 
en dienstplichtigen met eerste oefening beschikbaar. Fiévez' ontwerp om 
aparte gekazerneerde gezagsbataljons op te richten werd echter vooral door 
Drees’ toedoen van tafel geveegd. Bij de havenstakingen van 1946 waren er 
minder troepen en politie beschikbaar geweest dan in 1948: toch had de re
gering in 1946 het gezag gehandhaafd. Drees vond votering van geld voor 
deze bataljons onzin. Het kabinet volgde zijn redenering in meerderheid op 
15 maart 1948. Het ging tenslotte maar om een reserve die de BVL en andere 
groepen de wind uit de zeilen moest nemen. Als dat leidde tot verhoging 
van de veiligheid was dat meegenomen. Vermoedelijk moesten deze plan
nen tot oprichting van een Nationale Reserve de inkrimping van de terri
toriale troepen compenseren, waarop de ministerraad en vooral Drees in 
december 1947 al hadden aangedrongen. De ministerraad bleef vasthouden 
aan deze inkrimping, omdat de arbeidsmarkt schreeuwde om werknemers 
en de kosten van kazernering als een verspilling werden beschouwd.43

Dat weinig serieuze militaire overwegingen aan de instelling van een le
gerreserve ten grondslag hebben gelegen, blijkt uit de uitrustingproblemen. 
Er werd een voorraad Engelse dumpgeweren aangeschaft; de munitie zou 
later worden aangevoerd uit Indië. In juni 1948 kwam een voorstel tot wij
ziging van de begroting voor Oorlog voor 1948 in behandeling in het kabi
net. Er werd 33 miljoen gulden extra gevraagd, wat de meeste kabinetsleden 
te veel vonden. Drees vond het onaanvaardbaar, omdat op sociaal gebied al 
moest worden bezuinigd in dat moeilijke jaar. De doorslag gaf het "neen"
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van Lieftinck (Financiën). Bij nadere analyse bleek dat Oorlog had overdre
ven en op een reserve mikte van 30.000 man. Dat laatste vond het kabinet te 
hoog gegrepen. Ook de cijfers voor de reservepolitie heeft het kabinet lager 
gesteld. De gevaren in het land kunnen nooit erg groot zijn geweest, als men 
zo weinig financiële ruimte aan die reserveformaties heeft willen geven.44

De officiële bekendmaking van de regeringsplannen voor een Nationale 
Reserve en een Reserve-Marechaussee geschiedde op 25 maart 1948. Deze 
reserves zouden ingevoegd worden in de bestaande legerorganisatie. Bedoe
ling ervan was vooral om in voorkomende gevallen militaire bijstand te 
verlenen (bijv. bewaking van gebouwen) of militairen te kunnen vervan
gen die dan elders konden worden ingezet (vervanging van de marechaus
see aan de grens door reserves). Op 1 april 1948 kon de Eerste Kamer, bij ge
legenheid van de verlate behandeling van de Oorlogsbegroting-1948, zich 
over deze plannen uitspreken. Algra (ARP) betreurde de uitschakeling van 
de BVL, maar was verheugd dat er een Nationale Reserve was gekomen. 
Evenzo de liberaal Zegering Hadders. Wel hoopte Algra dat er een weg kon 
worden gevonden om de gedachte tot vrijwillige steun aan het gezag te 
kunnen uitdragen. Uiteraard keurde de communist Brandenburg de hele 
reservegedachte af. Militair stelde volgens hem zo'n Nationale Reserve 
niets voor, zodat de bedoeling slechts kon zijn deze formatie in te zetten te
gen de eigen bevolking ("Alleen tegen de oproermakers", interrumpeerde 
Algra). Als men, zo voer Brandenburg voort, altijd van de rechterzijde had 
beweerd dat de communisten een onbeduidend groepje in het land vorm
den, waarom waren er dan zoveel reservisten nodig? 45

Tussen het BVL-bestuur en een deel van de commissie-De van der 
Schueren is, op voorstel van minister Drees, op 25 maart een vergadering 
gehouden om te trachten met de BVL tot een akkoord te komen op basis 
van hetgeen het kabinet al had laten aankondigen. Drees wilde duidelijk de 
BVL apaiseren en tegelijkertijd de mond snoeren. Duymaer en Roosjen 
hebben op deze vergadering voor het laatst getracht de eigen, zelfstandige 
organisatie aan te bieden als middel tot bescherming van de staat, maar de 
voorzitter verklaarde dat zulks geen haalbare kaart was vanwege de contro
verse op dit punt met de socialisten. Men moest zich volgens De van der 
Schueren durven losmaken van het verleden en een standsorganisatie voor 
vrijwilligers vormen, die propaganda kon voeren voor de reserveorga- 
nisaties en opkwam voor de belangen van de reservisten, zoals Algra ook 
diezelfde dag in de Eerste Kamer voorstelde. De van der Schueren kwam 
toen met het voorstel voor een Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag 
(NISWG) op de proppen, wat de BVL-bestuurders aanvankelijk maar een 
matig plan vonden. Toen men op 15 april 1948 weer bijeen kwam en De van 
der Schueren verslag deed van een onderhoud met de ministers Beel en 
Fiévez, die nog eens hadden verklaard dat de particuliere organisaties van 
het toneel moesten verdwijnen in ruil voor overheidssteun aan het nieuwe 
Nationale Instituut, wilde de BVL het overleg afbreken. De ommezwaai in 
de houding van de weerspannige BVL werd teweeg gebracht door een hoog 
geplaatste socialist, die op verzoek van de BVL aan de vergadering deelnam,
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namelijk de sedert 20 maart 1947 in functie getreden Commissaris van de 
Koningin in Utrecht, M.A. Reinalda. De BVL zag in Reinalda de oud-illegaal 
en steunpilaar van het gezag, die het symbool was van de veranderde 
opvattingen van de socialisten. Reinalda, die zeer goed wist dat hij op het 
laatste moment door de BVL er bij was gehaald met de bedoeling dat door 
deze geste de socialisten enige steun zouden geven aan de BVL-plannen, 
vertikte het echter om zich voor het karretje van de BVL te laten spannen 
en verklaarde onomwonden dat de tijd van de particuliere weerkorpsen 
voorbij was. Wél achtte Reinalda het juist om zich weerbaar te maken tegen 
het extremisme als er gevaar dreigde voor het vaderland. De BVL bleef 
daarop weinig anders over dan genoegen te nemen met het maximum dat 
bereikbaar was in de gegeven omstandigheden: het NISWG als propaganda- 
instituut en belangenorganisatie. De andere groepen waren tevreden met de 
reserve-organisaties: hun organistievorm was vermoedelijk - anders dan de 
BVL - te zwak om verdere concessies te kunnen afdwingen.46

Eind april verscheen in de pers het bericht dat met instemming van de 
regering zich het NISWG had gevormd, dat zijn medewerking wilde verle
nen aan de door de regering te vormen organen tot steun aan het gezagsap- 
paraat. Het NISWG zou zich landelijk, gewestelijk en plaatselijk organise
ren. Uit de opsomming van namen van diegenen die in het toporgaan van 
het NISWG, de Nationale Commissie, zitting hadden genomen bleek dat al
le hiervoor genoemde groepen, alsook de Vereniging van Vrijwillig Politie
personeel, in het NISWG verenigd waren. Om een zo breed mogelijke on
dersteuning uit de bevolking te verkrijgen waren vooraanstaande figuren 
uit de politiek, de vakbeweging en het openbaar bestuur in het toporgaan 
van het NISWG benoemd, waarbij de socialisten zwaar vertegenwoordigd 
waren. Op die manier werd de instemming van de socialisten met het 
NISWG onderstreept en gegarandeerd dat het anti-communistische pad niet 
zou worden verlegd in anti-socialistische richting. Zoals in 1918 het wettig 
gezag via de BVL werd geschraagd mede door een beroep te doen op de 
geëmancipeerde katholieken, zo werd nu in 1948 een beroep gedaan op de 
socialisten. Aldus werden E. Kupers, voorzitter van het NVV, de PvdA- 
Tweede Kamerleden E. Vermeer en J. Tuin, de (PvdA) burgemeester van 
Amersfoort, H. Molendijk, en de genoemde Reinalda in het NISWG-be- 
stuur gehaald. Voor de KVP nam het Tweede Kamerlid J. Maenen daarin 
zitting, voor de VVD partijvoorzitter Stikker, terwijl de ARP was vertegen
woordigd door de oud-BVL-bestuurders Roosjen en Duymaer van Twist. 
Het Dagelijks Bestuur van het NISWG kwam te bestaan uit De van der 
Schueren, voorzitter, Reinalda, vice-voorzitter en G.W. Eisma (groep-Van 
der Schaaff), secretaris.47

Op 3 mei 1948 maakte minister Witteman in zijn al eerder aangehaalde 
radiorede melding van de gevaren die Nederland bedreigden, van het rege
ringsbesluit reserveformaties in het leven te roepen en van de volledige 
samenwerking van alle groepen die steun wilden verlenen aan het wettig 
gezag binnen het NISWG. Dit NISWG moest de toetreding van vrijwilligers 
stimuleren, de overheid adviseren, de onderlinge band van de vrijwilligers
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verstevigen en hun sociale belangen behartigen. De reservisten zouden 
staan onder bevel van het bevoegde gezag. Van afzonderlijke studenten- 
korpsen binnen de Nationale Reserve, "waarin uitingen van klassentegen
stellingen zouden kunnen worden gezien", zou geen sprake zijn, waarmede 
Witteman tegemoet kwam aan bezwaren van de PvdA en studentenorga
nisaties. Na aankondiging van wettelijke regelingen, die ook inderdaad in
1948 zijn verschenen, werden bijzonderheden bekend gemaakt over de 
aanmelding, oefening, betaling en sociale voorzieningen. Over de kleding 
werd opgemerkt dat deze voorlopig tot een armband als onderscheiding be
perkt zou blijven; een helm kon er ook wel van af.48

Naar de opheffing van het NISW G
De aandacht die het NISWG bij de oprichting had gekregen, heeft geen 

spectaculaire aanmeldingscijfers tot gevolg gehad. Van de Legerreserve bij
voorbeeld bestond de kern in 1948 uit gedemobiliseerde Oorlogsvrijwilligers 
uit Nederlands-Indië, die via het ministerie van Oorlog een verbandacte als 
vrijwilliger kregen voorgelegd na aankomst in Nederland. Deze kern werd 
noodzakelijk geacht om bij binnenlandse woelingen met betrouwbare en 
ervaren krachten te kunnen optreden. Het NISWG speelde derhalve bij 
deze voorziening slechts een aanvullende en weinig succesrijke rol. Al in 
het najaar 1948 gaf de minister van Binnenlandse Zaken toe dat de werving 
voor de reserves via het NISWG niet volgens plan verliep. CHU en ARP 
meenden dat dat kwam, omdat het SWG niet en de BVL wél onder de be
volking leefde. De PvdA, die als alle andere niet-communistische groepe
ringen de oprichting van het NISWG en de reservistenorganisaties had ge
steund conform de aanbevelingen van het partijbestuur na de Coup van 
Praag, zocht de fout in de moeizame overlegsfeer tussen de diverse groepen. 
Daarentegen zei het CPN-Tweede Kamerlid Haken dat de arbeidersklasse 
niets moest hebben van de burgerwachtmethoden van de socialisten en dat 
het NISWG roemloos ten onder zou gaan.49 De ondergang van het NISWG 
is echter vooral een gevolg geweest van de overweging van de overheid dat 
het NISWG een tijdelijk probleem moest oplossen: beveiliging naar rechts 
en naar links.

De eerste consequentie van de houding van de overheid ten opzichte van 
het NISWG is geweest: laten wij maar zien wat er uit rolt, als het maar geen 
geld kost. Het constante geldgebrek is dan ook een van de grootste tegensla
gen voor het NISWG geweest. Binnenlandse Zaken stelde voor 1948 60.000 
gulden beschikbaar; Oorlog betaalde als vergoeding voor de propaganda 
voor de Nationale Reserve een gelijk bedrag, terwijl Justitie ƒ50.000 gaf. Ook 
het bedrijfsleven betaalde wat, zoals in 1949 ƒ40.000. De wensen van het 
NISWG gingen in 1949 tot 7.5 ton, terwijl de overheid ook voor 1949 het
zelfde bedrag als voor 1948 uitkeerde. Het NISWG, dat het Engelse voorbeeld 
van de Home Guard voor ogen had, was hierover zeer verbolgen. Toen dan 
ook voor 1950 het overheidsbedrag niet verhoogd werd, dreigde het bestuur 
met aftreden. Binnenlandse Zaken zei 2.5 ton toe, maar trok dit weer in. Het 
dreigement van het NISWG om de hele zaak te liquideren - wat gezien de
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overheidsbemoeienis met de start kort tevoren een blamage zou zijn ge
weest en grote onrust bij de aangesloten groepen zou hebben veroorzaakt - 
bracht de staatssecretaris van Oorlog er toe ten gunste van het NISWG te 
interveniëren, waardoor het toegezegde bedrag door Oorlog werd betaald. De 
bedragen zijn daarna tot 1958 onveranderd gebleven.50 Van de gewone be
groting moest het NISWG wervingsfolders en bioscoopreclame laten ma
ken, bijeenkomsten organiseren, het vanaf 1951 uitgegeven maandblad D e  
Vrijheid  verzorgen en een kleine staf onderhouden. Extra geld werd alleen 
verkregen voor de vervaardiging van de film "Weerbaar of dienstbaar". Het 
totale propagandistenbestand van 13.000 man heeft gezorgd voor ongeveer 
70.000 aanmeldingen voor de reserves. Een deel hiervan is aangenomen, 
waarvan de helft werkelijk oefende (ca. 20.000).51 Tegenover de inspannin
gen van zoveel goedwillende Nederlanders waren de politici verplicht 
steun te belijden aan de idealen van het SWG. Zo hield premier Drees de 
feestredevoering op de landdag van SWG in 1950 te Dordrecht, nadat prins 
Bernhard de opgestelde reserveformaties had geïnspecteerd. Op de landdag 
van 1952 in Rotterdam spraken minister Staf (Oorlog) en de Kamerleden 
Schouten (ARP), Romme (KVP) en Vorrink (PvdA). Inmiddels was door de 
overheid al de bijl gezet in het NISWG.

De tweede grote teleurstelling voor het NISWG was namelijk de afzon
derlijke opzet van de propaganda voor de Bescherming Bevolking (BB). Het 
NISWG was al in 1949 bij de regering met het plan gekomen om het gehele 
terrein van de beveiliging van het land onder te brengen in een staf civiele 
verdediging, waarvan SWG en de BB takken van dienst zouden vormen. De 
propaganda zou dan verzorgd worden door SWG. De ambtelijke commissie, 
die de in 1952 ingediende wetsontwerpen op de Burgerlijke Verdediging 
voorbereidde, wees dit plan van de hand. In februari 1952 werd een aparte 
Stichting tot bevordering van de BB opgericht.52 Met lede ogen moest het 
NISWG vervolgens zien hoe deze Stichting BB meer geld en vooral - na de 
watersnoodramp van 1953 - veel meer vrijwilligers kreeg, namelijk 125.000 
in enkele jaren tijds. Het SWG werd ronduit beconcurreerd.

De derde oorzaak van de neergang van het NISWG was de poging van 
Oorlog na 1951 om van de Nationale Reserve af te komen. Oorlog en de po
litieautoriteiten wensten professioneel opgeleide, gedisciplineerde reservis
ten, die gemakkelijk konden worden ingezet. Aan deze eisen voldeden de 
reservisten van het SWG niet. Vooral bij de Nationale Reserve was het ver
loop te groot en moesten te veel personen, die waren goedgekeurd en toege
laten, uit de reserve worden gezet wegens het niet nakomen van de ver
plichtingen. De Nationale Reserve was geen succes 53 Aangezien de meeste 
vrijwilligers wegens de beperkte plaatsingsmogelijkheden in de politiere- 
serve bij de Nationale Reserve moesten worden ondergebracht, werd het 
NISWG vooral geïdentificeerd met deze Reserve. Het mislukken hiervan 
zou dan ook voor het SWG fatale gevolgen hebben. Hoewel de regering in 
1951 tegemoet kwam aan een aantal wensen om de Nationale Reserve te 
redden, zoals het verzachten van de keuringseisen, het ruimer stellen van 
de leeftijd en het bevorderen van de rangdoorstroming, werd door Oorlog in
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datzelfde jaar de taak van de Reserve veranderd. In plaats van de inwendige 
ordehandhaving werd de territoriale verdediging tegen agressie van buiten
af voorop gesteld, waardoor hogere eisen moesten worden gesteld aan de re
servisten. Geleidelijk aan begon minister Staf bij de behandeling van de 
Oorlogsbegroting steeds meer te klagen over de Reserve, die alleen geschikt 
scheen voor parades en schietwedstrijden en toch 9 miljoen per jaar kostte.54 
De politiereserve, die de band met de eigen omgeving bewaarde en daar ook 
taken kreeg te vervullen zoals bij manifestaties, was weliswaar beter gemo
tiveerd, maar ook hier liet de professionaliteit te wensen over.

Begin 1957 hakte minister Staf de knoop door en liet weten dat de 12.000 
reservisten voor het leger over konden gaan naar de BB of de reservepolitie: 
hij had ze niet meer nodig.55 Het leger, aldus de minister in de Eerste Kamer 
op 20 maart, had voldoende dienstplichtige reservisten en aan kernen van 
volksverzet met het oog op een bezetting was geen behoefte. Op 12 mei 1957 
hield Roosjen hierover een interpellatie in de Tweede Kamer, waarin hij 
voorstelde om de reserves onder Binnenlandse Zaken te plaatsen als ver
lengstuk in vredestijd van het gezag van de burgemeester. Minister 
Struycken (Binnenlandse Zaken) vond dat de vrijwilligers efficiënter bij de 
BB konden worden ingezet; Staf meende dat de Reservegedachte niet bij de 
bevolking leefde. Nadat Vermeer (PvdA) het NISWG en de Reserve nog 
eens verdedigd had, was M. Bakker (CPN) het dit keer geheel met de rege
ring eens. De anti-Sovjet-bataljons waren volgens hem geworden tot anti- 
Sovjet-glimwormen en het geheel een nationale sof. Tenslotte werd een 
motie-Roosjen aangenomen om met het NISWG te gaan praten.56 Dit over
leg is geen succes geworden, omdat het NISWG aan een bewapende reserve 
vasthield. In de Memorie van Antwoord van zijn departement kondigde 
Staf op 17 december 1957 aan dat de vrijwilligerskorpsen, die onder zijn de
partement vielen, in de loop van 1958 zouden worden opgeheven. Een der
gelijk bericht had Staf ook aan het NISWG doorgegeven, tegelijk met de 
aankondiging van de minister van Binnenlandse Zaken dat de werving 
voor de politiereserves geheel door de politiediensten zou worden overge
nomen. Het werd aan het bestuur van het NISWG overgelaten om zelf 
hieruit de conclusie te trekken. SWG-voorzitter De van der Schueren wilde 
echter eerst afwachten wat de interpellatie in de Tweede Kamer over de re- 
geringsplannen, te houden door het KVP-Kamerlid (oud-verzetsman in 
Limburg), J.M. Peters, op 24 april 1948 zou opleveren. Peters zag de volks- 
weerbaarheidsgedachte in gevaar en stelde in zijn Kamerrede voor het 
NISWG om te zetten in een defensie-goodwill-centrum, waarvoor hij bijval 
kreeg van de socialist Vermeer, die de behandeling van het NISWG door de 
regering laakte. Staf hield echter vast aan de militaire beoordeling van de 
Reserve, die negatief was. Voor het NISWG zag hij geen taak meer. De Ka
mer legde zich tenslotte hierbij neer, nadat wel was toegezegd dat er een 
nieuwe reserve zou worden gevormd uit dienstplichtigen met groot verlof, 
die zich hiervoor zouden aanmelden.57 Deze reserve zou aan hoge eisen 
moeten voldoen.
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Op 14 mei 1958 kwam het bestuur van het NISWG bijeen om zich te be
raden. Op 3 juni 1958 werd vervolgens unaniem besloten het Instituut op te 
heffen tegen 30 juni. De minister van Binnenlandse Zaken werd mede
gedeeld dat het NISWG geen slotzitting wenste te houden, dat lintjes niet op 
prijs werden gesteld en dat men het besluit van de regering betreurde. Op 
verzoek van het bestuur van het NISWG is daarom alleen een bedankbrief, 
ondertekend door Drees, gezonden aan de duizenden medewerkers en re
servisten van het NISWG en afgedrukt in het laatste nummer van D e V rij
h eid .58

Met de opheffing van het NISWG was een einde gekomen aan een tradi
tie vanaf de BVL van vrijwillige weerbaarheid tegen revolutionair geweld, 
dat eerst aan socialisten en daarna aan communisten werd toegeschreven. 
De na-oorlogse reserveformaties onder het overkoepelende NISWG waren 
echter in werkelijkheid niet alleen bedoeld om een extreem links gevaar te 
beteugelen, maar veeleer om oud-illegalen en vroegere vrijwillige wapen
dragers af te houden van provocerende reacties op de politieke veranderin
gen in Nederland na 1945 onder het mom van steun aan het gezag. De rege
ring heeft de eerste gelegenheid aangegrepen om deze vrijwilligers naar ge
reedliggende plannen in reserveformaties van bestaande staatsorganen on
der te brengen en te doen samenwerken in een zodanige constructie, het 
NISWG, dat de regering het overzicht op de vrijwilligersgroepen behield en 
socialistische gevoeligheden konden worden ontzien. Ambtenaren van 
Binnenlandse Zaken, die aan de wieg van het NISWG hadden gestaan, 
vonden het hele NISWG een doodgeboren kind en de naamgeving dwaas, 
want slechts weinigen zouden in die tijd van wederopbouw door nationale 
samenwerking de idee hebben gehad dat het wettig gezag extra ondersteund 
moest worden. Toch heeft de regering er naar gestreefd het NISWG, zij het 
tegen geringe kosten, voort te laten bestaan, zolang daar behoefte aan was, de 
reserves enig aanwijsbaar nut hadden en de aangesloten groepen werden 
bezig gehouden. Aanvankelijk hebben ook enige duizenden vrijwilligers uit 
oprechte vaderlandsliefde hun vrije tijd aan de reserves gegeven. Toen de 
jaren verstreken, de animo onder de vrijwilligers verflauwde, de propagan
da voor de SWG-idealen op groeiende scepsis onder de bevolking stuitte - er 
was een sterke NAVO en de CPN was electoraal vrijwel weggevaagd - en 
leger- en politieautoriteiten niets meer in die reserves zagen, konden het 
NISWG en de reserves-oude-stijl worden opgedoekt. Nu het wettig gezag in 
aller ogen voldoende gesteund was, werd het overheidsbeleid, dat er op ge
richt was geweest de vrijwilligersdrang in goede banen te leiden en te neu
traliseren, met succes afgesloten. Zonder de ballast van de anti-communis
tische SWG-ideologie, dat het noodzakelijk bindmiddel was geweest tussen 
de verschillende groepen en het doel van de activiteiten had aangegeven, 
konden de nieuwe reserveorganisaties voor leger en politie op professionele 
leest worden geschoeid. Van de oude oorlog (1940-1945) en de Koude Oorlog 
was met de opheffing van het NISWG een pagina omgeslagen.
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DE KRIJGSDANS DER PLATVOETJNDIANEN

,,0 , grote Manitou, geef ons de scalp der C.P.N.!”

Uit: De Waarheid 20 maart 1948
V.l.n.r.: Schouten, Romme, Vorrink en de Amerikaan Marshall, rond de 

dollar-totempaal
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c. Tussentijds ontslag van Gedeputeerden en Wethouders 
Zoals hiervoor in de Inleiding op deze paragraaf is vermeld, was na de Coup 
van Praag en de houding van de CPN tegenover deze gebeurtenissen de 
sfeer in Nederland zodanig dat de CPN niet meer als een politieke partij 
werd beschouwd, die de democratische beginselen van het land respecteerde. 
Men zag, zeker bij de grootste politieke partijen van het land die steun ver
leenden aan het kabinet-Beel, de CPN eerder als een mogelijke vijfde co
lonne - niet uit verraderlijke overwegingen, maar uit ideologische nood
zaak - ,  zoals Van der Goes van Naters op 18 maart 1948 in de Tweede Kamer 
verwoordde, en als bolwerk van anti-democraten. Omdat al vóór de oorlog 
een poging was gedaan om volksvertegenwoordigers onder bepaalde om
standigheden van hun lidmaatschap van vertegenwoordigende lichamen 
vervallen te verklaren, lag het voor de hand dat werd overwogen of de 
CPN, eenmaal verdacht van soortgelijke landverraderlijke aspiraties als de 
nationaal-socialisten voor de oorlog hadden gekoesterd, nog wel aan het po
litieke leven in Nederland mocht meedoen. Het A lgem een Handelsblad had 
eind maart 1948 de voorzitters van de niet-communistische fracties in de 
Tweede Kamer gevraagd naar hun opvattingen over een mogelijk verbod 
van de CPN en het weren van communisten uit vertegenwoordigende li
chamen. Hieruit kwam naar voren dat vrijwel niemand op dat moment een 
verbod op de CPN of het uitsluiten van CPN-fracties uit de Kamers en 
andere vertegenwoordigende lichamen wenselijk achtte, al zag Romme 
(KVP) in beginsel een rechtsgrond voor dergelijke stappen. Wel bleek dat 
benoeming of handhaving van communisten in vertrouwensposities als 
wethouder of gedeputeerde of als leden van bepaalde Kamercommissies an
ders werd beoordeeld. Zo werd ook aangedrongen op het nemen van maat
regelen om de openbare orde krachtig te handhaven en stond Van der Goes 
van Naters een verbod voor ambtenaren om lid te zijn van bepaalde partij
en voor (het overwegen van het weer invoeren van het ambtenarenverbod 
komt in de volgende subparagraaf aan de orde.59

In de hoofdstukken Buitenlandse Zaken en Oorlog en M arine is beschre
ven hoe in de Kamers in maart-april 1948 voorstellen zijn gedaan om de 
communisten van de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken uit de 
Tweede Kamer en van de Leger- en Vlootcommissies, bestaande uit leden 
van beide Kamers, uit te sluiten. In het ene geval heeft de Tweede Kamer in 
meerderheid een voorstel daartoe van Van der Goes van Naters (PvdA) ge
steund, in het andere geval nam de minister van Oorlog, Fiévez, de sug
gestie van het Eerste Kamerlid Van Voorst tot Voorst (KVP) over toen hij de 
bestaande Leger- en Vlootcommissies ophief en de gezamenlijke Defensie- 
commissie in het leven riep. Zowel de PvdA als de KVP waren het over de 
wenselijkheid van uitsluiting van communisten van het vertrouwelijk be
raad tussen regering en parlement eens (vgl. subpar. VI.a), waarbij de ove
rige grotere niet-communistische politieke groeperingen zich hebben aange
sloten. Romme zou deze uitstoting van communisten uit bepaalde voor het 
landsbelang gevoelige (semi-)parlementaire commissies voor overleg met 
de regering nog aanvullen, door op 29 juli 1948 bij het begin van de werk-
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zaamheden van de nieuwe Tweede Kamer bij motie, mede ondertekend 
door de fractievoorzitters van PvdA, ARP, CHU en VVD, namelijk Van der 
Goes, Schouten, Tilanus en Oud, de CPN niet alleen van de Vaste Commis
sie van de Tweede Kamer voor Buitenlandse Zaken, maar ook van die voor 
Indische Zaken en van die voor overleg inzake handelspolitieke aangele
genheden uit te sluiten. Deze motie werd met 59 tegen 5 (CPN) stemmen 
aangenomen. Wagenaar (CPN) zou daarop deze serie uitsluitingen in strijd 
noemen met de geest van het artikel in de Grondwet, waarin staat dat elke 
Nederlander tot elke landsbediening benoembaar is (GrW 1938/1946, art.5). 
Overigens heeft het seniorenconvent van de Tweede Kamer op 6 april 1949, 
toen bij afwezigheid van een vertegenwoordiger van de CPN-Kamerfractie 
werd gesproken voor verdere mogelijke maatregelen tegen het communis
me - zie hierover uitvoerig verderop onder A m btenarenverbod  (par.VI.d) -, 
op voorstel van Van der Goes (PvdA) en onder nadrukkelijke instemming 
van Schouten (ARP) besloten het parlementair verkeer met de communis
ten in andere Kamercommissies én in het seniorenconvent zelf overeind te 
houden.60 Daarmee was aan de uitsluiting van de communisten van allerlei 
parlementaire en semi-parlementaire (zoals de Defensiecommissie) com
missies en fora een grens gesteld. Het zou nog vele jaren duren voordat de 
communisten weer volledig in het parlementaire werk, zoals in de Vaste 
Commissies van de Tweede Kamer voor Buitenlandse Zaken en Defensie, 
konden meedraaien en de uitsluitingen van 1948 ongedaan waren gemaakt.

Hieronder zullen de maatregelen, die in 1948 zijn genomen om commu
nisten uit vertrouwensfuncties als gedeputeerde en wethouder te krijgen, 
worden beschreven. De partijraad van de KVP had op 13 maart 1948 het par
tijbestuur opgeroepen de samenwerking met de communisten in provincie 
en gemeente te beëindigen. Na enige aarzeling in het PvdA-bestuur was ook 
daar de gedachte aan verwijdering van communisten uit bestuurlijke ver
trouwensfuncties gemeengoed geworden.61 De andere niet-communistische 
partijen van enig gewicht zouden blijken de strijd op dit punt tegen wat 
Romme noemde de "anti-nationale vlegels" te willen ondersteunen.62 Veel 
vertrouwensfuncties van deze aard hadden de communisten niet in han
den. Over posten in de Colleges van Gedeputeerde Staten beschikten de 
communisten in het geheel niet. Wethouderszetels hadden de communis
ten slechts in enkele gemeenten, waarvan de opvallendste waren de twee 
wethouderszetels in Amsterdam (Seegers en Polak) en een wethouderszetel 
in Rotterdam (Schmidt). Daarnaast waren de communisten in het college 
van B. en W. opgenomen in de gemeente Groningen en waren er uiteraard 
CPN-wethouders in die kleine gemeenten in het Noorden des lands, die een 
CPN-raadsmeerderheid hadden (bijvoorbeeld Finsterwolde).63

Dat het eerder ging om de symboolfunctie van de CPN-wethouder in be
paalde grote steden en niet om de communistische wethouder als fenomeen 
bleek uit de weigering van de PvdA- en KVP-fracties in de gemeenteraad 
van Groningen om een motie van wantrouwen van de VVD-raadsfractie 
jegens de CPN-wethouder aldaar te steunen in maart 1948. De politieke 
stormloop van de niet-communistische partijen richtte zich vooral op de
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twee grote havensteden. De eerste poging om een CPN-wethouder uit zijn 
functie te krijgen werd ondernomen door de socialist Donker - tevens Ka
merlid -, toen hij in de vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam op 
18 maart 1948 een motie indiende, mede ondertekend door de leden van de 
raadsfracties van KVP, ARP, CHU en VVD, waarin de communistische wet
houder (L.W. Schmidt) werd gevraagd zijn zetel ter beschikking te stellen. 
De CPN, aldus de motie, zou doeleinden nastreven, die onverenigbaar wa
ren met de geestelijke waarden van de Nederlandse samenleving. De raads
leden hadden derhalve geen vertrouwen in een CPN-wethouder. De motie 
werd met 35 tegen 7 stemmen aangenomen. Schmidt gaf aanvankelijk geen 
gevolg aan de uitnodiging, die in de motie was vervat. Pas begin mei 1948 
heeft Schmidt uit eigen beweging zijn wethouderszetel opgegeven, toen hij 
de CPN-partijlijn niet meer deelde. Hij zei toen ook zijn partijlidmaatschap 
op. De aanval op de Amsterdamse wethouders, die over een derde van het 
electoraat in deze stad beschikten, trok de meeste aandacht. Op 24 maart 1948 
kwam in de Amsterdamse gemeenteraad een motie van alle niet-commu
nistische fracties in behandeling, waarin de CPN-wethouders L. Seegers en 
B.S. Polak werd gevraagd hun zetels ter beschikking te stellen. De betrok
kenheid van de beide wethouders bij CPN-welvaartscomité's, die sterke ge
lijkenis toonden met de activiteiten van de communisten in Tsjechoslowa
kije rond de staatsgreep en blijkens de CPN-vlugschriften in Amsterdam 
ook zo konden worden geïnterpreteerd, werd onverenigbaar genoemd met 
de regels van de democratie in Nederland. De motie werd met 29 tegen 14 
stemmen aangenomen. De wethouders hebben zich van de motie niets aan
getrokken. De gemeenteraad van Amsterdam besloot daarop op 7 april 1948 
een 7e wethouder (J.J. van der Velde, PvdA) te benoemen. Bij de herverde
ling van de portefeuilles die hierna plaats vond wist de raad de twee CPN- 
houders "droog te leggen", zodat deze geen enkele taak meer hadden te ver
vullen.64

Tegen deze achtergrond van de niet-aftredende CPN-wethouders in de 
twee havensteden deed Beel op 22 maart 1948 in de ministerraad aan de 
hand van een nota van minister Witteman over de verschillende moge
lijkheden tegen het communisme op te treden - op verzoek van de minis
terraad van 8 maart 1948 zou hij iets dergelijks voorbereiden - het voorstel 
om het wettelijk mogelijk te maken gedeputeerden en wethouders tussen
tijds uit hun functies te ontslaan, wanneer de Provinciale Staten of de ge
meenteraad het vertrouwen in een gedeputeerde of wethouder hadden op
gezegd. Van Maarseveen zei zich met deze gedachte te kunnen verenigen, 
maar wilde de formulering zo gekozen zien dat misbruik van deze moge
lijkheid zou worden voorkomen. De ministerraad ging vervolgens met het 
plan van Beel om een dergelijk wetsvoorstel voor te bereiden akkoord.65 
Reeds op 5 april 1948 kregen de ministers een ontwerp van wet onder ogen, 
waarin door aanvulling van art. 59 van de Provinciale Wet en invoering 
van art. 87a van de gemeentewet het tussentijds ontslag voor gedeputeerden 
en wethouders werd mogelijk gemaakt, wanneer zij het vertrouwen van 
Staten of Raad niet meer bezaten. De wet zou na afkondiging onmiddellijk
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ingaan. Het vernietigingsrecht en de mogelijkheid van schorsing door de 
Kroon van dergelijke besluiten van Staten en Raad tot tussentijds opzeggen 
van vertrouwen in de gedeputeerden of wethouder bleven bestaan. De KVP- 
ministers gingen akkoord; bij enkele PvdA-ministers was er de nodige aar
zeling. Drees was het met de algehele lijn in het wetsontwerp eens. Minis
ters en ambtenaren konden bij de geldende gebruiken en wetgeving wel 
worden heengezonden; gedeputeerden en wethouders niet. Men deed der
halve niet anders dan in een lacune voorzien. Lieftinck vond de constructie 
in het wetsontwerp iets te eenvoudig, hoezeer ook hij het noodzakelijk 
achtte het communisme te bestrijden en de communisten te verwijderen. 
Hij zag liever een gekwalificeerde meerderheid (2/3) in de Staten of Raad in 
een dergelijk geval vereist. Drees merkte onmiddellijk op dat men in Am
sterdam, waarvoor de voorstellen eigenlijk waren gemaakt, dan niets kon 
bereiken. Ook Vos was het met Lieftinck eens dat de constructie van het 
wetsontwerp vederlicht was. De raad van ministers aanvaardde tenslotte 
toch het wetsontwerp, waarbij Lieftinck aantekening verzocht dat hij niet in 
verband met de strekking van het wetsontwerp, wél in verband met de for
mulering van het wetsontwerp, geacht wilde worden te hebben tegenge
stemd.66

Op 21 april 1948 kwam het wetsontwerp bij de Tweede Kamer binnen. In 
de Memorie van Toelichting betoogde de minister van Binnenlandse Za
ken, Witteman, dat het een onhoudbare toestand was, wanneer gedeputeer
den of wethouders, die geen vertrouwen meer genoten, hun post konden 
blijven bekleden. In de praktijk was tot op dat moment een nadere regeling 
van het tussentijds ontslag niet nodig gebleken, omdat zich "een conven- 
tion had gevormd, van deze strekking, dat de betrokkene na een duidelijke 
uitspraak van de raad uit eigen beweging aftrad. De gebeurtenissen van de 
laatste tijd hebben echter aangetoond, dat sommige wethouders zich niet 
aan de regels van het spel houden." De gemeentewet, zoals die toen luidde, 
kende slechts drie gronden voor het vervallen verklaren van een wethou
der uit zijn ambt: het aannemen van een onverenigbare betrekking, het niet 
bijwonen van zes achtereenvolgende vergaderingen van het college van B. 
en W. zonder geldige reden en het zonder genoegzame grond weigeren aan 
de Raad verantwoording af te leggen of inlichtingen te verschaffen. Uit de 
vernietiging door de Kroon bij KB van 8 augustus 1931, Stbl. nr. 365, van het 
besluit van de Raad van Vaals om een wethouder, die zich onfatsoenlijk te
gen de leden van de Raad had gedragen en opdrachten van B. en W. niet 
had uitgevoerd, uit zijn ambt vervallen te verklaren bleek dat de gemeente
wet een lacune vertoonde. Wanneer de bezwaren van de Raad tegen een 
wethouder niet op een van de wetsgronden was te baseren moest de Raad 
met een wethouder, die duidelijk het vertrouwen had verloren, doorwer
ken. Op gemeentelijk niveau, waar de politieke hartstochten vaak hoog op
laaien, werd de onmogelijkheid tussentijds ontslag te verlenen aan een 
wethouder wegens het verlies van vertrouwen van de Raad als een ernstig 
manco gevoeld. Op provinciaal niveau, waar bij traditie de politieke strijd 
zich door grote kalmte en afstand tot de burgers kenmerkt, was van een
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noodzaak om tussentijds ontslag voor een gedeputeerde op andere gronden 
dan de Provinciale Wet tot dan toe had geformuleerd - onverenigbaarheid 
functies, niet-bijwonen gedurende een maand van de vergaderingen van 
het college van G.S., het nemen van een aandeel in pachten, leveringen of 
aannemingen ten behoeve van de provincie en het tekortschieten in de 
verantwoordingsplicht - weinig gebleken. De regering wilde echter zoveel 
mogelijk de indruk dat het wetsontwerp slechts gericht was op enkele CPN- 
wethouders vermijden en algemeen de ontslagmogelijkheid invoeren, zo
wel op provinciaal als op gemeentelijk niveau. Dit was kennelijk de achter
grond van de stelling van Witteman in de Memorie van Toelichting dat ge
meentewet en Provinciale Wet zich niet verzetten tegen tussentijds ingrij
pen in de samenstelling van de colleges van B. en W. en G.S.. Het leek ver
antwoord en noodzakelijk, aldus Witteman, om de lijn door te trekken in 
de gevallen, "waarin een der essentialia voor de benoeming naderhand is 
weggevallen". Dat de kwestie van de niet-vrijwillig teruggetreden CPN-wet
houders de aanleiding voor dit wetsvoorstel was, bleek uit de toevoeging 
door Witteman dat voor het voorstel was gekozen, "nu de mogelijkheid, dat 
wethouders, ondanks een duidelijke uitspraak van de Raad, waarbij hun het 
vertrouwen is opgezegd, hun zetel blijven bekleden, geenszins denkbeeldig 
is gebleken". De Memorie van Toelichting verzuimde een reden op te geven 
waarom het stelsel ook voor gedeputeerden moest worden ingevoerd. De 
regering laadde derhalve toch de verdenking op zich gelegenheidswetgeving 
te verzorgen, zoals niet alleen de CPN-Kamerfractie in het Voorlopig Ver
slag liet aantekenen. Zelfs de KVP-fractie, die de strekking van het wetsont
werp kon steunen, vroeg zich af of het wetsontwerp niet te eenvoudig van 
conceptie was en overijlde en onjuiste toepassing kon uitlokken.

De regering erkende dat aan het treffen van deze voorziening schaduw
zijden waren verbonden. Het ondervangen van deze bezwaren door een 
desbetreffend besluit tot tussentijds ontslag aan een versterkte meerderheid 
te binden of dit besluit aan een bijzondere goedkeuring te onderwerpen leek 
de regering minder juist, omdat dan in de gemeentewet en in de Provinciale 
Wet aan die wetten vreemde beginselen zouden worden geïntroduceerd. 
Omdat uit het Voorlopig Verslag bleek dat de grootste Kamerfracties be
vreesd waren dat het ontbreken van een nadere definiëring van de vertrou
wensbasis misbruik van de bepaling, zeker in kleine gemeenten, met name 
door de mogelijkheid tot overrompeling in de hand werkte ter slechting 
van dorpsveten en persoonlijke rivaliteiten, was de minister bereid het 
wetsontwerp aan te vullen. Ter vermijding van overrompeling werd bij 
Nota van Wijziging de bepaling in art. 59 van de Provinciale Wet en art. 87a 
van de gemeentewet aangevuld: veertien dagen vóór een besluit tot ontslag 
door de Staten respectievelijk de Raad moest aan de betrokkenen het ver
trouwen zijn opgezegd; de convocaties voor de aanstaande Staten- of Raads
vergadering dienden het voorstel tot ontslag van de betrokken gedeputeerde 
of wethouder te vermelden; voor elk geval van tussentijds ontslag was een 
afzonderlijk besluit nodig.67
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De minister wilde het opzeggen van het vertrouwen niet binden aan het 
aanhangen van beginselen, strijdig met de veiligheid van de staat, of aan 
onvaderlandslievend gedrag, zoals de KVP-Kamerfractie in het Voorlopig 
Verslag had voorgesteld om lichtvaardige toepassing van deze vertrou- 
wensregel voor gedeputeerden en wethouders te voorkomen. De werking 
van het wetsvoorstel werd dan volgens de minister te incidenteel. Het op
zeggen van vertrouwen kon immers op geheel andere gronden tot stand 
zijn gekomen. Evenmin wilde de minister een beroepsprocedure in het 
wetsontwerp opnemen, omdat het in het wetsontwerp ging om politieke 
beslissingen. De minister erkende dat het wetsontwerp geen uitkomst bood 
voor gemeenten, waar de gemeenteraad in meerderheid uit CPN-leden be
stond. De wethouders aldaar die communist waren konden worden geacht 
het vertrouwen van de meerderheid van de raad te bezitten. Indien echter 
de situatie in die gemeenten tot grove verwaarlozing van het bestuur zou 
leiden, dan zou de minister van Binnenlandse Zaken niet aarzelen de mo
gelijkheid, die de Grondwet biedt om het gemeentebestuur door een ander 
gezag te vervangen, toe te passen. "Met de grootste waakzaamheid volgt de 
Commissaris van de Koningin de situatie in de gemeenten, die hier in het 
geding zijn." Voor de gemeente Finsterwolde is inderdaad later een rege
ringscommissaris benoemd.68

Bij de behandeling in de Tweede Kamer op 9 en 10 juni 1948 bleek dat niet 
alleen alle oppositiepartijen tegen het wetsontwerp grote bezwaren hadden, 
maar dat ook in KVP-gelederen aanvankelijk meningsverschil bestond over 
het wetsvoorstel. Natuurlijk trok de CPN, bij monde van Stokvis, van leer 
tegen wat deze partij zag als een stuk gelegenheidswetgeving als onderdeel 
van een "anti-communistische veldtocht". Stokvis vond het criterium in 
het wetsontwerp dat de grondslag vormde voor het tussentijds ontslag - de 
vertrouwensnorm - te vaag, waardoor volgens hem de deur werd open ge
zet voor allerlei vormen van politieke willekeur van een toevallige raads- 
meerderheid. Het enige objectief te controleren motief voor een dergelijk 
ontslag diende volgens hem te zijn: onjuiste, kennelijk onwaardige gedra
gingen, strijdig met het algemeen belang, waaronder begrepen onvader
landslievende gedragingen en gedragingen tegen de veiligheid van de staat. 
Daarnaast wenste Stokvis een beroepsprocedure en een gekwalificeerde 
meerderheid in het wetsontwerp opgenomen te zien. Hij besloot - wetend 
dat de minister niet bereid zou zijn deze veranderingen aan te brengen - met 
de aankondiging dat zijn fractie tegen het "onrijpe, ons staatsrecht ontsie
rende" wetsontwerp zou stemmen.69

Maar ook andere oppositiepartijen - bepaald geen communistenvrienden
- vonden het wetsontwerp een staaltje gelegenheidswetgeving, waarin het 
criterium om tot tussentijds ontslag over te gaan misbruik zou uitlokken. 
Algera (ARP) betwistte de stelling van Witteman in de Memorie van Toe
lichting dat er een conventie bestond dat wethouders en gedeputeerden 
moesten aftreden bij gebrek aan vertrouwen. Het wetsontwerp was te zeer 
gericht op incidenten in enkele gemeenten; te weinig was stelling genomen 
tegen het communisme als zodanig. Daarom concludeerde hij dat er een
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spelletje werd gespeeld met de communistische wethouders. Zoals het wets
ontwerp er lag vreesde Algera dat allerlei politieke koerswijzigingen op lan
delijk niveau zouden worden aangegrepen om plaatselijke veranderingen 
in de samenstelling van het college van B. en W. tot stand te brengen, waar
door het afspiegelingsbeginsel werd vervangen door het meerderheidsbe- 
ginsel bij de samenstelling van dit college.70 Ook de woordvoerders van de 
CHU, Schmal en Krol, vonden het onjuist dat een toevallige meerderheid 
in Staten of Raad een besluit tot tussentijds ontslag kon nemen. Het verwij
deren van een gedeputeerde of wethouder diende te geschieden volgens 
vaste regels, verankerd in de wet, los van een dergelijke toevallige meerder
heid. Tegen functionarissen die krachtens de wet voor een bepaald aantal 
jaren waren aangesteld, dreigde de "dommekracht van het stemmenaantal" 
in het geweer te worden gebracht. Krol kondigde een amendement aan om 
de ontslagen bestuurders een behoorlijke rechtspositie te verschaffen.71 
Hoezeer ook Van Dis het juist vond dat communisten uit bestuurscolleges 
werden verwijderd, zelfs hij vond het wetsontwerp te vaag, waardoor mis
bruik werd mogelijk gemaakt. Korthals (VVD) zag het wetsontwerp als een 
verweermiddel tegen personen, die zich niet aan de regels van de democra
tie houden. Dat verweer was nodig, het wetsontwerp echter volgens hem 
niet. Het wetsontwerp was te zeer een brok gelegenheidswetgeving, waarin 
regels in het recht werden geïntroduceerd, die waren afgestemd op het poli
tieke onfatsoen van enkelen. De wijziging van het stelsel dat een wethouder 
op een vaste periode voor zijn ambt kon rekenen had ook praktische be
zwaren: volgens Korthals zou het zeer moeilijk worden nog wethouders te 
vinden, aangezien voor veel wethouders het aanvaarden van een wethou- 
derszetel een persoonlijk offer was. Een blijvende wijziging van het stelsel 
kon veel, juist goede, kandidaten afschrikken.72

De PvdA bij monde van Scheps en Joekes was ingenomen met het wets
ontwerp. Scheps hield een pleidooi voor wat hij de "agressieve democratie" 
noemde, waaronder hij verstond de democratie die zich verdedigt tegen die 
stromingen in de politiek, die de democratie willen gebruiken voor de ves
tiging van de dictatuur. Nu de CPN de gebeurtenissen in Praag had goedge
keurd moest men de CPN anders gaan behandelen. Zowel Scheps als Joekes 
waren het eens met de stelling van Witteman, dat er een conventie was 
waarbij gedeputeerden en wethouders moesten aftreden bij gebleken gebrek 
aan vertrouwen. De ontwikkeling van de politieke partijen op alle niveaus 
in Nederland zou aan de colleges van Gedeputeerden en aan die van B. en 
W. een meer politiek karakter hebben gegeven. Deze ontwikkeling naar een 
meer politiek karakter van deze colleges bracht met zich mee de ontwikke
ling van de politieke vertrouwensnorm. Het wetsontwerp deed derhalve 
niets anders dan een conventie vastleggen en een ernstige leemte opvullen. 
Scheps kondigde wel aan een amendement in te dienen om te zorgen dat 
het tussentijds ontslag met redenen omkleed zou zijn.73

De KVP was verdeeld. Steinmetz sprak voor de groep in de KVP-fractie, 
die akkoord wenste te gaan met het wetsontwerp. Dit Kamerlid was als 
voorzitter van de fractie van de KVP in de gemeenteraad in Amsterdam
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nauw betrokken geweest bij de poging van de niet-communistische fracties 
in deze raad de CPN-wethouders te wippen. Begrijpelijk dat Steinmetz het 
wetsontwerp nodig vond om een gezonde democratie te handhaven, "die in 
deze tijd dreigt te worden aangetast". Het wetsvoorstel was volgens hem be
ter dan de gewrongen constructie die in Amsterdam moest worden toege
past om de CPN-wethouders "droog te leggen", nadat deze wethouders een 
uitnodiging om hun portefeuilles neer te leggen hadden genegeerd. Het 
vernietigingsrecht van de Kroon van besluiten tot tussentijds ontslag kon 
voorkomen dat lichtvaardig genomen besluiten zouden worden uitgevoerd. 
Daarentegen was Hooij, gemeenteraadslid in Haarlem, die sprak voor een 
ander deel van de KVP-fractie, er van overtuigd dat het wetsontwerp scha
delijk was voor de positie van de bestuurder. In aansluiting op hetgeen de 
redactie van De Gemeenteraad, maandblad voor gemeenteraadsleden en - 
besturen van de KVP, in het meinummer van 1948 had gesteld, waren 
Hooij en zijn medestanders uit de KVP-fractie van oordeel dat het hier om 
gelegenheidswetgeving ging, die strijdig was met hetgeen de Provinciale 
Wet en de gemeentewet omtrent de plaats van de gedeputeerde en wethou
der te bepalen. Deze wetten kennen de gedeputeerde of wethouder een vrij 
zelfstandige plaats toe. Gedeputeerden en wethouders besturen op basis van 
het collegiaal beginsel, zodat individuele wethouders of gedeputeerden 
rechtens geen individuele bestuurstaken hebben. Het was dus onmogelijk 
bijvoorbeeld een wethouder te ontslaan op grond van wantrouwen in diens 
gevoerde beleid. Daarbij moest volgens Hooij worden bedacht dat het ver
trouwen niet kon worden opgezegd in de Commissaris van de Koningin of 
de burgemeester, die wél als leden van het collegiaal bestuur optreden. Van
daar dat Hooij vreesde dat de onzekerheid, die speciaal voor gedeputeerden 
en wethouders werd ingevoerd met dit wetsontwerp, er toe zou leiden dat 
geen goed bestuur in provincie of gemeente kon worden gevormd. Bekwa
me personen zouden zich wel bedenken alvorens tot politieke speelbal te 
worden. Het wetsontwerp diende volgens Hooij dan ook slechts te voorzien 
in de afzetting van CPN-leden uit de bedoelde colleges en daarom een tijde
lijk karakter te hebben.74

Zoals bij eerdere gelegenheden rubriceerde Witteman in zijn antwoord de 
bezwaren vanuit de Kamer. Er was allereerst een groep van bezwaren, die 
Witteman niet of nauwelijks kon volgen. Zo vond hij het verwijt dat het 
hier ging om gelegenheidswetgeving niet te begrijpen. Het ging hier volgens 
Witteman om een blijvende wetgeving, die echter naar aanleiding van een 
bepaalde gelegenheid - precies zoals bij alle wetgeving, aldus de minister: 
kijk naar de sociale wetgeving - was gemaakt. Het ging dus niet om een 
anticommunistische wet: "wel wil ik gaarne toegeven, dat zekere recente 
gebeurtenissen aanleiding zijn geweest om hiermee te komen". Ook het be
zwaar dat de wet ondemocratisch zou zijn - een CPN-verwijt - kon Witte
man niet volgen: de minister achtte het juist uiterst democratisch om be
stuurders, die het vertrouwen niet meer genieten, te verwijderen. Dan was 
er een groep van verwijten, die Witteman wel begreep, maar niet onder
schreef. Er lag het verwijt dat het wetsontwerp te eenvoudig van constructie
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was en vooral dat het criterium "gebrek aan vertrouwen" nadere definitie 
behoefde. Beknoptheid was volgens de minister een deugd. Juist het uitwer
ken van het begrip "vertrouwen" leek de minister gevaarlijk. Er konden 
immers zowel politieke als persoonlijke motieven in het opzeggen van 
vertrouwen een rol spelen, waardoor een definitie bij voorbaat onmogelijk 
was. De minister gaf in dit verband toe dat op dat moment "de algemene 
politieke kant van de zaak meer actueel" was. Eveneens begreep de minister 
het verwijt dat misbruik van de wet kon worden gemaakt. Hij onderschreef 
dit verwijt, maar zei dat geen enkele wet misbruik uitsloot. Het invoeren 
van een gekwalificeerde meerderheid bij de besluiten tot tussentijds ontslag 
teneinde dat misbruik tegen te gaan leek de minister onjuist. Met een derge
lijke meerderheidseis zou men aan een minderheid te grote macht geven: 
de vorming van die gekwalificeerde meerderheid kon van een minderheid 
afhangen. In antwoord op de duplieken verklaarde de minister dat hij niet 
gesteld was op speciale anti-communistenwetten. Aan de andere kant dien
den de wetten zo goed te sluiten, dat ze konden voorkomen dat de commu
nisten - indien zij zich niet hielden aan het democratisch bestel van het land 
- "de verkeerde kant zouden opgaan". "Als men dat anti-communistenwet
ten wil noemen, heb ik er vrede mee."75

Scheps diende zoals aangekondigd een amendement in, dat eiste dat het 
tussentijds ontslag met redenen omkleed moest zijn. Witteman zei dit 
voorstel te willen overnemen.76 Op dit amendement was een sub-amende- 
ment door Algera ingediend, dat tussentijds ontslag slechts mogelijk wilde 
maken op grond van revolutionaire gezindheid. Witteman verklaarde zich 
met dit voorstel van ARP, CHU en VVD niet te kunnen verenigen: dit 
voorstel zou de wet tot echte gelegenheidswetgeving maken. Ook Steinmetz 
en Scheps hadden bezwaren tegen het amendement-Algera. Aanvankelijk 
staakten de stemmen over dit amendement: 36 tegen 36. Een deel van de 
KVP, namelijk de groep Hooij, was het eens met de oppositie. Een dag later 
echter werd het amendement verworpen met 49 tegen (de PvdA en de KVP 
waren in grotere getale aanwezig en eensgezinder) en 34 voor. De CPN, voor 
zover aanwezig, stemde tegen dit amendement. Met algemene stemmen 
werd het amendement-Krol (CHU) aangenomen, waarbij de wachtgelden en 
pensioenrechten van tussentijds ontslagen gedeputeerden en wethouders 
werden veilig gesteld. Hooij diende een amendement in om de wet te doen 
vervallen op 1 januari 1949. De tegenstanders van dit wetsontwerp, zoals de 
woordvoerders van de CHU, ARP en VVD, waren voor dit amendement; de 
CPN daarentegen was falikant tegen, omdat hiermede het anti-communis- 
tisch karakter van dit wetsontwerp nog eens zou worden onderstreept. Bij 
de stemming over dit voorstel-Hooij kwam de CPN aldus met een deel van 
de KVP, de gehele PvdA en 2 CHU-ers (Krol, Schmal) in het kamp van de 
tegenstanders terecht. Het amendement werd met 45 tegen en 38 voor op 11 
juni 1948 verworpen. Bij de eindstemming over het wetsontwerp bleek de 
eenheid in het katholieke kamp hersteld, waardoor het een meerderheid 
haalde. De uitslag was 48 voor (22 KVP; 26 PvdA) en 34 tegen (alle overige 
partijen en Ten Hagen-PvdA). Het mag opvallend worden genoemd dat de
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onenigheid in het KVP-kamp plaats vond in de periode dat Romme bui
tenslands was.77

Pas nadat op 7 juli 1948 de verkiezingen voor de Tweede Kamer waren 
gehouden - waarbij de CPN 2 kamerzetels van de 10 (totaal zetels: 100) had 
verloren -, verscheen de Memorie van Antwoord van minister Witteman 
in antwoord op het schriftelijk commentaar van de Eerste Kamer over dit 
wetsontwerp. Witteman benadrukte - scherper dan in zijn reacties aan het 
adres van de Tweede Kamer - de algemene strekking van het wetsontwerp. 
Reijers (CHU) heeft op 13 juli 1948 niet kunnen nalaten verband te leggen 
tussen de verkiezingsuitslag van 1948 en de meer algemene richting in het 
antwoord van de minister: "Het heilig vuur der communistenbestrijding is 
op 8 juli 1948" - datum van de Memorie van Antwoord - "uitgebrand". 
Voor- en tegenstanders waren in dezelfde groeperingen te vinden als in de 
Tweede Kamer. Alleen de CPN-woordvoerders, Brandenburg en Van San
ten, waren wat minder ingetogen dan Stokvis - door het Tweede Kamerlid 
Schmal in de discussie over dit wetsontwerp een verstandig en gematigd 
spreker genoemd - in diens philippica was geweest in de Tweede Kamer. 
Ook hier wist Witteman de oppositie niet te overtuigen van de noodzaak 
van dit wetsontwerp. De stemming was 20 voor (PvdA, KVP) en 14 tegen 
(ARP, CHU, VVD, CPN en 1 KVP-er, Schneider).78

Zoals in het begin van deze subparagraaf is vermeld hebben de twee CPN- 
wethouders in Amsterdam zich niets aangetrokken van de motie-Faber 
(PvdA) c.s., waarin hun werd gevraagd hun zetels in het college van B. en 
W. ter beschikking te stellen. Ook het ontnemen van portefeuilles aan de 
twee CPN-wethouders heeft hen niet tot opstappen bewogen. Nadat de 
mogelijkheid tot het verlenen van tussentijds ontslag aan wethouders was 
ingevoerd, kon dit middel worden ingezet in de strijd tegen deze twee CPN- 
wethouders. In de raadsvergadering te Amsterdam van 8 september 1948 
kwam een nieuwe motie-Faber c.s. aan de orde, waarin het vertrouwen in 
de wethouders Polak en Seegers werd opgezegd. De motie vermeldde als 
ontslaggrond de nieuwe revolutionaire koers van de CPN sedert de oprich
ting van welvaartscomité's (eind 1947). Dit maakt een tamelijk gezochte 
indruk. De motie werd aangenomen met 27 tegen 9 stemmen. Toen de CPN- 
wethouders deze motie naast zich neer legden, stelden Faber c.s. voor hen 
ontslag als wethouder te verlenen, hetgeen op 22 september 1948 gebeurde 
en wel met 27 tegen 14 stemmen. Het aantal wethouders werd vervolgens 
weer op 6 gebracht.79

Met dit ontslag aan de twee CPN-wethouders in Amsterdam was in we
zen de wet "tussentijds ontslag" uitgediend. Precies als de tegenstanders in 
beide Kamers van dit wetsontwerp vreesden, is nadien van art. 87a van de 
gemeentewet soms gebruik gemaakt zonder dat van zwaarwichtige redenen 
sprake was om het wantrouwen te grondvesten. Tweemaal moesten raads
besluiten, waarbij wethouders ontslagen waren op grond van het verlies 
van vertrouwen van de raad, worden geschorst door de Kroon. Bij de be
handeling van de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1952 kwam de 
bewindsman van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van deze ongewen-
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ste ontwikkelingen rond art. 87a van de gemeentewet er toe om te suggere
ren dat een oplossing moest worden gezocht in het aangeven van duidelijke 
normen, waarop een tussentijds ontslag gebaseerd moest zijn. Op 2 januari 
1956 werd bij de Tweede Kamer een hiertoe strekkend wetsvoorstel inge
diend, dat als normen aangaf: "kennelijk wangedrag of grove verwaarlozing 
van de uit zijn functie voortvloeiende verplichtingen, dan wel dringende 
redenen van openbaar belang". Dit wetsontwerp vond echter zo weinig bij
val in de Tweede Kamer, dat het ontwerp bij brief van 1 december 1956 werd 
ingetrokken. Als argumenten tegen het wetsvoorstel werden genoemd: de 
criteria waren te vaag; de criteria maakten het opzeggen van het vertrouwen 
op andere gronden onmogelijk, waardoor de toestand van vóór 1948 dreigde 
te herleven. Naast de CPN-fractie vroeg ook de PvdA-fractie om schrapping 
van art. 87a. Gewezen werd ook op het voorstel van de commissie tot her
ziening van de Provinciale Wet (commissie-Prinsen) om de mogelijkheid 
tot tussentijds ontslag voor gedeputeerden ongedaan te maken.80 Het 
zoeken naar onomstreden criteria kon beter worden opgegeven.

Anders dan bij de herziening van de Provinciale Wet - zie hieronder - is 
bij het overwegen van de herziening van de gemeentewet vastgehouden 
aan hetgeen in 1948 aan de gemeentewet was toegevoegd. Nadat zowel in 
het deel van het voorontwerp tot herziening van de gemeentewet, dat op 2 
mei 1967 bekend werd gemaakt, als in het eindrapport van de Werkgroep 
Herziening Gemeentewet van 20 oktober 1980 de mogelijkheid tot tussen
tijds ontslag van wethouders namelijk werd gehandhaafd, heeft ook het 
wetsontwerp Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeente
wet), dat op 12 februari 1986 bij de Tweede Kamer is ingediend, het tussen
tijds ontslag van een of meer wethouders bij gebrek aan vertrouwen van de 
raad overgenomen, respectievelijk uitgebreid (art. 49). In de toelichting op 
dit artikel uit het wetsontwerp is vermeld dat overwogen is om een ander 
criterium, bijvoorbeeld de onbehoorlijke vervulling van de functie door 
een wethouder, te formuleren, aangezien art. 87a (bestaande gemeentewet) 
"in het verleden wel eens onjuist of althans lichtvaardig is toegepast". Het 
leek echter beter misbruik van het artikel tegen te gaan door het scheppen 
van waarborgen in de ontslagprocedure (wet AROB) en het onvoldoende 
vertrouwen van de raad als basis te nemen voor het ontslag van een of 
meer - het wetsontwerp maakt collectief ontslag van wethouders voort
vloeiend uit het collectief bestuur mogelijk - wethouders.81

De mogelijkheid om tussentijds gedeputeerden te ontslaan, zoals het in 
1948 ingevoegde art. 60 van de oude Provinciale Wet regelde, is nimmer 
toegepast. Anders dan bij de invoering in de gemeentewet van de mogelijk
heid tot het verleden van tussentijds ontslag aan wethouders, was de in
voering van art. 60 in de Provinciale Wet ook niet gericht geweest tegen een 
bepaalde communistische gedeputeerde: de CPN had nu eenmaal geen ge
deputeerden. Opgemerkt is al dat het tussentijds ontslag voor gedeputeerden 
slechts is mogelijk gemaakt om de invoering van het tussentijds ontslag aan 
wethouders niet al te zeer het odium van gelegenheidswetgeving te geven. 
Doordat art. 60 van de Provinciale Wet ongebruikt was gebleven, kon niet
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worden aangetoond dat dit art. 60 in gewone omstandigheden in het verkeer 
tussen de Provinciale Staten en de Gedeputeerden in een leemte voorzag. 
Hoewel Noord-Holland, Friesland en Groningen hadden laten weten het 
behoud van dit artikel in de nieuwe Provinciewet - mede met het oog op de 
verwijdering van extremistische gedeputeerden - op prijs te stellen, vond de 
regering het toen niet nodig datgene voor de provincie in te voeren, wat 
voor de gemeente nuttig werd geoordeeld. De Kamers zijn er toen ook van 
uit gegaan dat het beginsel, dat een gedeputeerde bij verlies van het ver
trouwen van de Staten het lidmaatschap van het College van G.S. zou neer
leggen, zó algemeen aanvaard was, dat dit niet behoefde te worden vastge
legd in de nieuwe Provinciewet. Het betreffende artikel keerde derhalve niet 
in deze wet van 25 januari 1962 (Stbl. nr. 17) terug. In het ontwerp-Nieuwe 
Provinciewet, dat op 14 januari 1987 bij de Staten-Generaal aanhangig is ge
maakt, is in art. 50 het ontslag van een of meer gedeputeerden, bij verlies 
van het vertrouwen van de Staten, mogelijk gemaakt (art. 51 regelt de ont
slagprocedure). Blijkens de Toelichting heeft de regering in dit ontwerp van 
wet de Provinciewet op dit punt willen aanpassen aan het ontwerp tot her
ziening van de gemeentewet. Anders dan in het begin van de 60-er jaren 
oordeelt een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, gezien het 
Voorlopig Verslag op dit ontwerp tot herziening van de Provinciewet, posi
tief over het vastleggen van deze ontslagmogelijkheid voor een of meer ge
deputeerden. Het bestuurlijke en politiek primaat wordt hiermee bij de Pro
vinciale Staten gelegd, aldus de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Aan 
minderheidsfracties wordt zo de mogelijkheid geboden het beleid en de ma
te van vertrouwen in colleges te toetsen.82

Hier zij er aan herinnerd dat, zoals nog zal worden opgemerkt in hoofd
stuk XV.c. door de Staatscommissie tot algehele herziening van de Grond
wet, de commissie-Van Schaik, in aansluiting op hetgeen in deze richting bij 
de grondwetsherziening-1938 tevergeefs is voorgesteld, grondwetsartikelen 
zijn geformuleerd om het mogelijk te maken revolutionaire vertegenwoor
digers in de Kamers, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden van hun 
positie vervallen te verklaren. Daarmee zou het tussentijds ontslag van ge
deputeerden en wethouders, dat naar zijn bedoeling was opgezet om revo
lutionair geachte leden van deze colleges te verwijderen, zijn afronding 
hebben gekregen. De regering heeft deze voorstellen van de commissie-Van 
Schaik, die aansloten op de aanhoudende pleidooien van de politieke leider 
van de KVP, Romme, sedert de oorlog voor een goede bescherming van de 
democratie door middel van de Grondwet, echter niet overgenomen.

d. O verige plannen en maatregelen tegen het com m unism e
Zoals in het begin van deze paragraaf is vermeld heeft Romme concrete 

voorstellen gedaan om het communistische gevaar, dat hij en zijn fractie 
duchtten, te bestrijden. In een eerste reactie is het kabinet hierop met niet 
meer dan een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid tot het verle
nen van tussentijds ontslag van gedeputeerden en wethouders gekomen, 
waaraan de oprichting van de reserveformaties bij politie, marechaussee en
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leger kon worden toegevoegd. Het kabinet heeft het daarbij niet gelaten en 
nog meer maatregelen tegen het communisme overwogen en in een enkel 
geval ook toegepast. Voor de toevoeging van het voorstel tot het openen 
van de mogelijkheid voor de burgerlijke uitzonderingstoestand bij de inge
diende ontwerpen van wet tot herziening van de Grondwet zag het kabinet 
geen kans meer. Wel heeft het kabinet aan de Tweede Kamer laten weten 
een initiatiefvoorstel van de kant van deze Kamer op het genoemde terrein, 
dat de regering het nodige werk uit handen zou nemen, te verwelkomen 
(zie hoofdstuk XV.c.3).

B estrijd ing besloten film voorstellingen
Nog in 1940 was getracht de Bioscoopwet (Stbl. 1926, nr. 118) zodanig te 

wijzigen, dat de vertoning van niet-gekeurde of niet-toegelaten films in be
sloten kring alsnog kon worden verhinderd. Het was namelijk mogelijk 
voor aanhangers van stromingen, die volgens de regering uit waren op ver
storing van openbare orde en rust - waarbij toentertijd aan extremistische 
groeperingen ter rechter- (NSB) en ter linkerzijde (CPN) werd gedacht -, 
door het vormen van zogenaamde besloten gezelschappen films, geschikt 
om de openbare orde te ondermijnen, toch voor het publiek te vertonen. De 
indiening van dit wetsontwerp kon niet los worden gezien van de situatie, 
waarin het neutrale Nederland zich in de schaduw van Hitler-Duitsland be
vond en de regering probeerde sluikpropaganda voor een der extremistische 
stelsels zoveel mogelijk tegen te gaan. In het kader van de bestrijding van 
het communisme na februari 1948 paste de indiening onder verantwoorde
lijkheid van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie op 12 mei
1948 bij de Tweede Kamer van een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling 
van enige artikelen van de Bioscoopwet, waarbij ook op het vooroorlogse en 
door de Duitse inval in zijn parlementaire gang gestopte wetsontwerp werd 
teruggegrepen. In dit wetsontwerp uit 1948 werd naar het voorbeeld van het 
ontwerp uit 1940 beoogd ook de films, die in besloten gezelschappen in te
genwoordigheid van meer dan 25 personen zouden worden vertoond, aan 
keuring te onderwerpen, waarbij de burgemeester de mogelijkheid had bo
nafide voorstellingen van deze verplichting te ontheffen. Hieraan was toe
gevoegd de mogelijkheid voor de Centrale Commissie voor de Filmkeuring 
om op grond van later bekende feiten of omstandigheden, met name met 
het oog op de openbare orde, een nieuwe keuring toe te passen. De burge
meester kon een toegelaten film alsnog voor openbare of besloten vertoning 
(meer dan 25 personen) verbieden, wanneer verstoring van de openbare 
orde ten gevolge van de vertoning van een dergelijke film te duchten viel.

Het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 18 februari 1949 op dit 
wetsontwerp plaatste de ernstige bedenkingen van de CPN-Kamerfractie te
gen dit wetsvoorstel voorop. Deze fractie achtte het voorstel een "slecht 
voorbeeld van gelegenheidswetgeving met het kenteken van willekeur". De 
communisten wilden wel eens van de regering vernemen, welke feiten de 
situatie na de oorlog op één lijn deden plaatsen met die van kort vóór de 
Duitse inval.
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Ook de PvdA-Kamerfractie was niet overtuigd van de dwingende nood
zaak voor dit wetsvoorstel. Feitelijke gegevens hiervoor ontbraken in de 
Toelichting op dit wetsvoorstel. Voor zover deze fractie wist hadden de 
Commissarissen der Koningin in antwoord op de vraag of er veelvuldig 
sprake was van quasi besloten voorstellingen ter omzeiling van de bepalin
gen van de Bioscoopwet gereageerd met een duidelijk "neen". Verder had 
men in deze fractie praktische bezwaren tegen het getalscriterium, dat im
mers ook smalfilmbijeenkomsten in familie- of (reis-)verenigingsverband 
kon treffen. Aangezien in de Toelichting op dit wetsvoorstel was medege
deeld dat een algehele herziening van de Bioscoopwet aanstaande was, werd 
de suggestie in het Voorlopig Verslag gedaan om de materie van dit wets
voorstel mee te nemen in die algehele herziening en het wetsontwerp tot 
beperkte herziening van de Bioscoopwet terug te nemen. De enkele verto
ning van een filmpje over de Sovjet-Unie voor een club van Sovjet- 
enthousiasten, waar dit voorstel tot beteugeling van de besloten filmvoor
stellingen kennelijk het oog op had, werd vooralsnog niet door een meer
derheid van de Kamer gezien als een gevaarlijke bedreiging van de openba
re orde, die met een noodwetje van beperkte duur zou moeten worden be
schermd.

De regering heeft geen Memorie van Antwoord op het vrij negatieve 
Voorlopig Verslag op het wetsvoorstel tot beperkte wijziging van de Bio
scoopwet uitgebracht en dit wetsontwerp ingetrokken, toen op 19 oktober
1949 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp houdende voorschriften betref
fende het vertonen van films en het houden van bioscopen werd ingediend, 
waarbij de belangen van veiligheid, gezondheid, openbare orde en zedelijk
heid te samen zouden moeten worden gediend. De voorschriften golden 
zowel openbare als besloten (meer dan 25 personen) voorstellingen, regelde 
het gemeentelijk toezicht op een en ander, maakte gemeentelijke nakeuring 
met het recht van coupures mogelijk, verbreedde de toetsingscriteria en 
verscherpte de sancties. Basis voor dit wetsontwerp was een rapport van een 
daartoe kort na de oorlog ingestelde commissie onder voorzitterschap van 
prof.dr. F.L.R. Sassen. Het voorstel van de ministers van Binnenlandse Za
ken en Justitie week echter op nogal wat punten van het rapport van de 
commissie-Sassen af, zoals inzake het getalscriterium bij besloten voorstel
lingen. Het op 3 juli 1950 gedateerde Voorlopig Verslag van de Tweede Ka
mer op dit wetsvoorstel uitte nogal wat kritiek, juist vanwege de afwijkin
gen van het rapport-Sassen. De PvdA-Kamerfractie meende dat de onvrij
heid primair was gesteld en dat een absoluut verbod op besloten filmvoor
stellingen met ontheffingsmogelijkheden of een vergunningenstelsel was 
ingevoerd. Het middel was erger dan de kwaal, aldus deze fractie. Was het 
niet beter bepaalde eisen te stellen aan de organisaties die dergelijke besloten 
voorstellingen hielden? Het ging niet aan de burgers te plaatsen onder de 
geestelijke voogdij van gemeentelijke organen of met de keuring door B. en 
W. belaste particuliere verenigingen. De opheffing van het recht om films te 
vertonen in besloten gezelschap was in ieder geval onaanvaardbaar, de 
voorgestelde uitbreiding van de nakeuring verwerpelijk, het vergunnin-
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genstelsel een ongemotiveerde belemmering op de culturele uiting door 
middel van film en het geheel een aantasting van de geestelijke vrijheid. 
Ook andere groeperingen in de Kamer waren niet overtuigd van de nood
zaak van juist dit wetsontwerp. Het voorstel tot herziening van de Bio
scoopwet, dat inmiddels onderdeel was geworden van de door de KVP en de 
katholieke ministers in dit brede-basiskabinet Drees-I sterk gepropageerde 
zedelijkheidscampagne die het anti-communisme had verdrongen en 
waartoe ook het al eerder op 13 januari 1949 bij de Tweede Kamer ingedien
de wetsontwerp behoorde inzake het binden van commerciële leesbiblio
theken aan een voorafgaande vergunning vanwege het college van B. en W. 
ter bestrijding van de pornografie en ter bescherming van de jeugd tegen ze
delijk ongezonde lectuur, werd op 28 december 1954 ingetrokken zonder dat 
een Memorie van Antwoord was uitgebracht. Daarmee was deze poging om 
greep te krijgen op de niet-openbare filmvoorstellingen, bijvoorbeeld van 
bepaalde politiek niet welgevallige organisaties, op niets uitgelopen.83

A m b te n a re n v e rb o d ?
Een van de mogelijkheden die de overheid had om de CPN nog meer de 

voet dwars te zetten, was het tot leven wekken van het in onbruik geraakte 
artikel 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, waardoor politiek 
onbetrouwbaar geachte ambtenaren konden worden verwijderd. Naar aan
leiding van de muiterij op "De Zeven Provinciën" in 1933 is bij Besluit van 
22 mei 1933 (Stbl. nr. 294), art. IX, het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
(ARAR) aangevuld met een artikel (97b), waardoor eervol ontslag mogelijk 
werd, indien de ambtenaar blijk gaf van revolutionaire gezindheid of lid 
was van een vereniging, welke naar het oordeel van de voorzitter van de 
Raad van Ministers doeleinden nastreefde, of middelen hanteerde die een 
behoorlijke plichtsvervulling als ambtenaar in gevaar konden brengen, of 
medewerking of steun verleende aan (acties van) een dergelijke vereniging. 
Aanvankelijk zijn de Communistische Partij Holland en nog enkele andere 
kleinere revolutionaire politieke partijen en hun vakbonden ter linkerzijde 
onder de werking van dit zogeheten ambtenarenverbod gebracht. Onder 
druk van de Tweede Kamer is aan deze lijst eind december 1933 de NSB 
toegevoegd. Leden van de SDAP of van de ambtenarenverbonden van het 
NVV konden geen (militair of burgerlijk) ambtenaar zijn bij het departe
ment van Defensie. De regering stelde zich op het standpunt dat de ambte
naar, door in dienst te treden van de overheid, een deel van zijn grondrech
ten prijs gaf terwille van de van de ambtenaar verlangde loyaliteit jegens de 
overheid. Pas in 1955 is dit standpunt in zijn rigide vorm door de minister 
van Binnenlandse Zaken, Beel, verlaten. Bij KB van 1 september 1938, Stbl. 
nr. 351, werd de formulering van het art. 97b ARAR gewijzigd. De eenvou
dige revolutionaire gezindheid werd geschrapt. Daarvoor in de plaats kwam 
de formule dat ontslag van de ambtenaar mogelijk was, indien uit het ge
drag van de ambtenaar een zodanige gezindheid zou blijken, dat geen vol
doende waarborg meer aanwezig was dat de plicht als ambtenaar onder alle 
omstandigheden kon worden volbracht. Het lidmaatschap van bepaalde
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verenigingen, zoals hiervoor omschreven, bleef reden tot ontslag; de ont
wikkelingen binnen de SDAP (beginselprogram 1937) hadden er evenwel 
voor gezorgd dat de SDAP en het NVV bij beschikking van 13 september 
1938 van de lijst van voor ambtenaren verboden organisaties werden ge
schrapt. Tegelijk werd art. 97b ARAR aangevuld met de bepaling dat een 
commissie van advies inzake politiek onbetrouwbare ambtenaren bij de 
ontslagprocedure moest worden betrokken. Het advies van deze commissie 
was voor de voorzitter van de Raad van Ministers, die medewerking of 
machtiging moest verlenen tot het ontslag, niet bindend. In 1939 verscheen 
het besluit, waarbij nadere regels voor deze adviescommissie werden vast
gesteld (KB van 25 maart 1939, Stbl. nr. 180). De bepalingen van art. 97b 
ARAR waren overgenomen in het Ambtenarenreglement voor Rijks HBS- 
en Rijkskweekscholen, Rijksleerscholen en Rijks Lagere Scholen. De lagere 
publiekrechtelijke organen, die in 1933 waren gevraagd het beleid van de 
centrale overheid in deze kwestie te volgen, hebben dit gedaan.

Het verdwijnen van de NSB en talloze kleine organisaties ter rechter- en 
ter linkerzijde, die op de vooroorlogse verbodslijst voorkwamen, en de ver
anderde politieke opvattingen ten opzichte van de socialisten en commu
nisten leidden er toe dat na 1945 het art. 97b ARAR in onbruik was geraakt. 
De adviescommissie was trouwens ontbonden. In de anti-communistische 
stemming na februari 1948 leek het evenwel voor de hand te liggen terug te 
grijpen op de praktijk van dit artikel vóór de oorlog. Door haar instemming 
met de gebeurtenissen in Praag leek de CPN precies dezelfde revolutionaire 
gezindheid te hebben als de vooroorlogse CPH. Op 8 maart 1948 bracht mi
nister Fiévez in het kabinet het voorstel - afkomstig van chef-staf Kruis - ter 
tafel om militaire ambtenaren te verbieden lid te zijn van de CPN. Beel en 
Van Maarseveen vonden het geen goede gedachte. Beroepsmilitairen waren 
volgens de beide eerstgenoemde ministers zeker geen lid van de CPN. Zou 
men het verbod tot alle ambtenaren willen doen uitstrekken, dan was het 
maar de vraag of men daar - afgezien van een zekere demonstratie tegen
over de bevolking, dat men pal stond tegenover het communisme - veel 
mee zou bereiken. Ambtenaren konden best in het geheim lid zijn van de 
CPN. Drees zei geen principiële bezwaren te hebben tegen een algemeen 
ambtenarenverbod om lid te zijn van de CPN, maar er geen heil van te ver
wachten. Men was het er in het kabinet over eens dat de Centrale Veilig
heidsdienst voldoende veiligheid binnen het ambtenarenapparaat kon ga
randeren.

Op 22 maart 1948 kwam dit onderwerp wederom in het kabinetsberaad 
aan de orde. Het bleek dat Witteman een voorkeur had om de regeling van 
1933 - een eenvoudig verbod om van aangewezen organisaties lid te zijn - 
tot leven te wekken, terwijl Drees en Beel onder instemming met het begin
sel van een ambtenarenverbod de regeling van 1938 met inschakeling van 
de commissie van advies wensten. Drees gaf er de voorkeur aan een rege
ling te hebben, waarbij wel het recht, maar niet de noodzaak tot ontslag werd 
mogelijk gemaakt. Hem ging het er om alleen leidende figuren bij de CPN 
in overheidsdienst te kunnen ontslaan, waarin Beel en Vos hem bijvielen.
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Beel wilde de commissie van advies ingeschakeld zien om elke schijn van 
willekeur te vermijden. Volgens Witteman was het echter moeilijk een 
nieuwe adviesommmissie conform art. 97b ARAR op dat moment samen te 
stellen, gelet op het probleem het concrete gevaar van een bepaalde ambte
naar voor de staat door zijn lidmaatschap van aan te wijzen organisaties aan 
te duiden. De uiteenlopende visies op dit vraagstuk binnen het kabinet heb
ben er kennelijk toe geleid dat enkele socialistische ministers de urgentie 
van het ambtenarenverbod gingen betwijfelen. Vos merkte op dat men niet 
te veel moest gaan ondernemen tegen het communisme, want het kraakte 
al goed in de CPN en in de EVC, zodat het gevaar vanzelf zou overdrijven. 
Tenslotte wees Drees op de mogelijkheid dat ontslag van bedoelde ambtena
ren door de goede wachtgeldregelingen uitstekend betaalde CPN-propagan- 
disten kon opleveren. Het kabinet besloot over deze zaak nog geen beslissing 
te nemen.

Pas onder het kabinet-Drees I is art. 97b ARAR weer tot leven gewekt. In 
oktober 1948 werd de vereiste adviescommissie inzake politiek onbetrouw
bare ambtenaren - onder leiding van prof.dr. G.A. van Poelje, deskundige in 
het administratief recht - weer geïnstalleerd. De terughoudende rol van de 
regering inzake de herleving van het vooroorlogse ambtenarenverbod met 
het oog op het communistische gevaar moest gaandeweg worden losgelaten, 
toen de Koude Oorlog de Nederlandse politiek steeds meer in zijn greep 
kreeg. Startpunt voor de hernieuwde discussie over dit ambtenarenverbod, 
na de eerste besprekingen van dit thema binnen het kabinet na de Coup van 
Praag, was de al eerder aangehaalde (hoofdstuk VIII, par. Ill.e) en door D e  
W aarheid gepubliceerde verklaring van de CPN-partijleider De Groot op 
een bijeenkomst van het partijbestuur van de CPN op 7 maart 1949. Hierin 
heette het dat de CPN solidair was met de toezegging door de communis
tische voorman in Frankrijk (Thorez), daarin bijgevallen door onder meer 
de aanvoerder van de grote Italiaanse communistische partij (Togliatti), in
zake de steun van de volksmassa's in zijn land aan het Sovjet-leger voor 
het geval dit leger - bij een door de Amerikaanse "imperialisten" tegen de 
Sovjet-Unie en andere "volksdemocratische" landen ontketende oorlog - de 
"imperialistische" vijanden tot over de eigen landsgrenzen zou vervolgen. 
Deze verklaring van De Groot is vooral Romme, die in dit hoofdstuk al eer
der is opgevoerd als principiële tegenstander van het communisme, in het 
verkeerde keelgat geschoten.

In een speciaal aan de bestrijding van het communisme gewijde vergade
ring van het seniorenconvent van de Tweede Kamer van 6 april 1949 met 
de toenmalige minister-president (Drees) en de ministers van Justitie 
(Wijers) en Binnenlandse Zaken (Van Maarseveen), waarvan de vertegen
woordiger van de CPN-Kamerfractie zeer waarschijnlijk bewust is buitenge
sloten, werd aan de vertegenwoordigers van de regering gevraagd wat de re
gering tegen het communisme wilde ondernemen. Volgens Romme had
den de communisten het nu toch echt te bont gemaakt. Romme dacht niet 
alleen aan een ambtenarenverbod, maar ook aan het ontnemen van het 
Nederlanderschap wegens het in dienst (willen) treden van een vreemde
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mogendheid. De communisten hadden zich volgens hem buiten de Neder
landse gemeenschap geplaatst. Ook de andere fractievoorzitters, in het con
vent verenigd, meenden dat er iets moest gebeuren na de uitlating van De 
Groot. De liberale fractieleider (Oud) dacht aan internering van communis
ten, Schouten en Tilanus wilden een duidelijk en kort geformuleerd ambte
narenverbod en Van der Goes van Naters zag meer in het aanscherpen van 
de strafbepalingen inzake landverraad. Van de kant van de regering werd 
betoogd dat het ontnemen van het Nederlanderschap alleen kon plaats vin
den op grond van aanwijsbare feiten. Ook het ambtenarenverbod stuitte op 
veel bezwaren. De opstelling van een lijst van verboden organisaties was 
niet eenvoudig, daar veel te treffen organisaties ook niet-communistische 
leden hadden (EVC). Echt gevaarlijke lieden noemden zich geen commu
nist. De overheid kon wel, als in het verleden, alle overheidssteun weige
ren, waar die gevraagd werd (zoals in het verlenen van koninklijke goed
keuring, die aan de EVC was geweigerd, zie hoofdstuk VI, par.II.a).

Geleidelijk schoof het standpunt van het kabinet toch op ten gunste van 
een ambtenarenverbod, dat immers tegemoet zou kunnen komen aan de 
wens van een meerderheid in het parlement iets tegen de communisten ten 
overstaan van het publiek te ondernemen, derhalve vóór de Kamerverkie
zingen van 1952. Nadat Drees had moeten ervaren dat zijn wens om de 
rechtsgang bij het ontslag van een ambtenaar te vereenvoudigen in het ka
binet op te veel bezwaren was gestuit, besloot het kabinet zich te beperken 
tot het uitvaardigen van een nieuwe lijst van verboden verenigingen (de 
lijst van 1938 was officieel in november 1949 ingetrokken). In de Staatscou
rant werd op 17 december 1951 de nieuwe lijst van voor ambtenaren verbo
den verenigingen bekend gemaakt. Hiertoe werden gerekend de CPN, de 
EVC, de Arbeidersbond voor Cultuur, het Algemeen Nederlands Jeugdver- 
bond en de Nederlandse Vrouwenbeweging. Op 22 december 1951 werd bij 
KB de taak van de adviescommissie inzake politiek onbetrouwbare ambte
naren uitgebreid, nadat kort tevoren in het Staatsblad al een wijziging in
zake werkwijze van deze commissie was verschenen (Stbl. 488, 14 november 
1951): desgevraagd kon deze adviescommissie het tot ontslag bevoegde gezag 
van een lager publiekrechtelijk lichaam van advies dienen (Stbl. 601). Al 
deze stappen lokten een interpellatie uit van het CPN-Tweede Kamerlid 
Wagenaar op 5 februari 1952. Zijn motie, waarin hij vroeg om intrekking 
van het uitgevaardigde ambtenarenverbod, werd met 62 stemmen tegen en 
7 (CPN) stemmen voor verworpen. De Kamer oordeelde in meerderheid dat 
deze maatregel niet in strijd was met de rechtsopvattingen van het Neder
landse volk.

Bij Besluit van 15 augustus 1970 (Stbl. 400) werd art. 97b ARAR nogmaals 
gewijzigd. Ontslag wegens bepaald gedrag bleef mogelijk (zie de omschrij
ving sedert 1938), maar aan het verbod van bepaalde verenigingen (sedert 
1933) werd niet langer vastgehouden. Gelet op de toelichting van de kant 
van de minister van Binnenlandse Zaken, Beernink, bij zijn begroting voor 
1970 speelt de lijst van bepaalde anti-democratische organisaties een rol bij 
het antecedentenonderzoek (zie de Beschikking Antecedentenonderzoek
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van 14 oktober 1969, Stscrt. 1969, nr. 209) voor ambtelijke (vertrouwens-) 
functies. Met het loslaten van de lijst van voor ambtenaren verboden vere
nigingen, waarop van verschillende zijden in het parlement was aange
drongen, werd officieel de ontwikkeling in de visie op de grondrechten van 
de ambtenaar bevestigd. De bepalingen omtrent de medewerking en mach
tiging tot het ontslag door de minister-president en de daarbij verplichte 
consultatie van de commissie inzake politiek onbetrouwbare ambtenaren 
bleven gehandhaafd. Met deze wijziging van art. 97b ARAR in 1970 is het 
eenvoudig verbod voor ambtenaren om lid te zijn van de CPN of andere 
daartoe aangewezen verenigingen opgeheven.84 De benoeming van een 
CPN-burgemeester in Beerta (mevr. J. Jagersma) in 1981 kan symbolisch 
worden genoemd voor het einde van een tijd, waarin communisten uit 
overheidsfuncties werden geweerd.

H et w eren van Tsjechische vluchtelingen
In zijn nadere lijst van maatregelen die overwogen konden worden tegen 

het communistische gevaar heeft Romme ook gewezen op de noodzaak 
voorzichtig te zijn met de toelating van vreemdelingen in Nederland. 
Spoedig na de Coup van Praag zou dit door Romme genoemde probleem 
zich voordoen, toen Tsjechische vluchtelingen zich aandienden. Als arm 
land was de Nederlandse regering toch al - los van de overwegingen die 
Romme naar voren had gebracht - zeer terughoudend bij het toelaten van 
vluchtelingen uit Tsjechoslowakije. Het was immers onmogelijk grote aan
tallen vluchtelingen voldoende werk en huisvesting te bieden. De kwestie 
kwam in de publiciteit, toen bleek dat veel Tsjechische studenten Nederland 
probeerden binnen te komen via illegale grensoverschrijdingen en het me
rendeel van deze "illegalen", waarvan slechts een beperkt deel werkelijk 
student bleek te zijn, werd opgepakt en weer over de grens werd gezet (1700 
in de maand maart van 1948). Vanuit studentenkringen ("Thomas" van de 
G.U. en het Corps van de V.U.) werd tegen deze uitwijzingen geprotesteerd, 
zodat de ministerraad een beleidslijn moest formuleren. Van Maarseveen 
stelde voor om hoogstens 100 studenten toe te laten. Veel verder diende 
men volgens hem niet te gaan, omdat verruiming van dit getal een enorme 
trek naar Nederland zou veroorzaken. Het welvaartsverschil ten opzichte 
van Duitsland was daarbij van grote invloed. Illegale grensoverschrijdingen 
dienden niet te worden getolereerd. Het kabinet zou hoogstens officiële ver
zoeken tot toelating van Tsjechische student-vluchtelingen, die in Ame
rikaanse kampen in West-Duitsland zouden zijn opgevangen, in behande
ling dienen te nemen. Daarmede voorkwam men ook, aldus het besluit van 
het kabinet op 30 maart 1948, dat communisten in het land infiltreerden.85 
Het idee van Romme kwam dan toch, zij het als laatste argument, nog om 
de hoek kijken. Dit zeer zuinige beleid in de toelating van vreemdelingen 
uit Tsjechoslowakije doet eens te meer vermoeden dat de verontwaardiging 
bij regering, parlement en volk over de gebeurtenissen in dat land in febru
ari 1948 naar goed Hollandse gewoonte ietwat gratuit is geweest. De vrees
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voor communistische infiltratie heeft slechts een marginale rol in dit beleid 
gespeeld.

B eperking op de bilaterale en m ultilateriale contacten met com m unis
tische landen?

Het kabinet stond ook voor de vraag hoe de bilaterale en multilaterale 
contacten met communistische landen moesten worden voortgezet na de 
Coup van Praag. Ook hier moest het kabinet onder ogen zien of de conse
quenties uit de verontwaardiging over het gebeurde in Tsjechoslowakije in 
volle omvang moesten worden aanvaard. Voor Nederland stonden niet al
leen de zeer voordelige handelsbetrekkingen met dit land en andere Oost
bloklanden op het spel. Nederland zorgde bijvoorbeeld door wegtransport 
voor de doorvoer van een belangrijk deel van de im- en export van Tsje
choslowakije via de (door de uitval van de Duitse vraag getroffen) Neder
landse havens. Met de Sovjet-Unie bestonden goede handelsbetrekkingen 
(haring tegen hout; schepen tegen graan), zodat het kabinet (REA) onder 
voorzitterschap van Drees op 24 maart 1948 naar aanleiding van de bespre
kingen over een nieuwe handelsovereenkomst tussen Nederland en de 
Sovjet-Unie besloot in de ontwikkeling van de politieke verhoudingen geen 
reden te zien om geen zaken meer met de Sovjet-Unie te doen.86 Kortom: 
zaken zijn zaken. Geheel anders werden de culturele contacten met de Oost
bloklanden beoordeeld. Speciaal met Tsjechoslowakije waren er op dit ge
bied goede relaties aangeknoopt, die door de staatsgreep van de communis
ten ter discussie stonden. Het overeind houden van deze contacten door 
Nederland kon worden gezien als onverschilligheid jegens of instemming 
met de gebeurtenissen in Praag in begin 1948. Deze contacten waren immers 
niet strikt noodzakelijk.

Minister Gielen stelde begin maart 1948 - derhalve nog voordat Beel met 
de brief van Romme de strijd tegen het communisme in het kabinet deed 
ontvlammen - in een vergadering van de ministerraad deze culturele con
tacten met Praag ter discussie en deelde mee geen overheidssteun te willen 
verlenen bij de uitnodiging van de rectoren van de Nederlandse Universi- 
teiten ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Praagse Keizer Karei 
Universiteit. De rector-magnificus van deze universiteit was immers 
prompt na de Coup van Praag door de communisten ontslagen. Het pro
bleem was echter dat de Leidse hoogleraar Locher, aan wie bij de viering in 
Praag een eredoctoraat in het vooruitzicht was gesteld, niet wilde afzien van 
zijn reis. Het kabinet besloot daarop Locher en de rectoren kortweg geen de
viezen ter beschikking te stellen. Een week later kon Gielen de ministerraad 
meedelen dat de heren zelf besloten hadden niet naar Praag te gaan. Deze, na 
overleg op hoog niveau gevonden oplossing, was voor alle betrokkenen 
minder pijnliljk. In het kabinetsberaad van 12 april 1948 heeft Vos er voor 
gepleit niet alle culturele contacten met Tsjechoslowakije te verbreken. 
Daarentegen was Gielen, die in de anti-communistische campagne van een 
grote ijver getuigde zonder dat dit bij de politieke leiders van de KVP indruk 
heeft gemaakt en zijn ministerschap bij de formatie in 1948 heeft veilig ge-
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steld, van opvatting dat sportuitwisselingen bijvoorbeeld een gelegenheid 
voor communisten konden vormen om jonge mensen te beïnvloeden. 
Lieftinck echter vreesde dat een te rigoureuze breuk repercussies kon hebben 
op het handelsverkeer tussen Nederland en Tsjechoslowakije. Nadat Van 
Boetzelaer nog had opgemerkt dat men in Nederland er het beste aan deed 
te kijken hoe andere landen als België zich in deze zaak opstelden, vatte 
Beel de discussie in de Raad over dit thema samen met de richtlijn dat van 
geval tot geval maar beslist moest worden of contacten over en weer konden 
worden voortgezet.87

Het was ook niet zo eenvoudig als regering een houding te bepalen ten 
opzichte van dat deel van het multilaterale overleg, waaraan ook Oostblok- 
staten deelnamen. Toen een delegatie moest worden gevormd voor de con
ferentie over vrijheid van informatie en pers te Genève, uitgaande van de 
Verenigde Naties, en deviezen ter beschikking moesten worden gesteld, 
barstte Drees in een felle monoloog uit over de onzinnigheid van dit soort 
conferenties. Hij vond al het geld voor dit doel weggegooid. Over de vrij
heid, zoals die op deze conferentie aan de orde zou worden gesteld, zou 
nimmer overeenstemming zijn te bereiken tussen de USSR en haar satel
lieten én de democratische westerse landen. Ondanks deze tirade van Drees 
besloot de ministerraad toch Van Heuven Goedhart en twee vertegenwoor
digers van de departementen van Buitenlandse Zaken en O.K. en W. af te 
vaardigen.88

Een ander gevolg van het kritisch bekijken van het diplomatieke verkeer 
met communistische regimes was de vraag of bepaalde diplomaten, die in 
Koninkrijksverband optraden, zelf te linkse sympathieën hadden. Zo be
schouwde minister Witteman in de vergadering van de ministerraad van 30 
maart 1948 Albert Helman, die door Buitenlandse Zaken in de delegatie was 
opgenomen voor de Pan American Union te Bogotè, als een communist. 
Jonkman verdedigde de benoeming, door er op te wijzen dat de voordracht 
van Helman - afkomstig uit de West - was geschied door de Gouverneur en 
de Staten van Suriname. Helman was wel uiterst links, maar geen Moskou- 
communist, aldus Jonkman. Helman heeft zijn loopbaan als diplomaat 
kunnen voortzetten.89

M aatregelen tegen journalisten van D e Waarheid
Zoals al is beschreven was Drees, naar aanleiding van de aan de orde ge

stelde brief van Romme over gewenste anti-communistische maatregelen, 
er van overtuigd dat communisten niet als gelijken met vertegenwoordi
gers van gevestigde democratische organisaties in den lande in allerlei 
overleg met de regering konden worden behandeld. Het moet in deze ge- 
dachtengang zijn geweest dat Drees in de vergadering van de ministerraad 
van 12 april 1948 met het voorstel kwam om communistische journalisten 
(D e Waarheid) uit te sluiten van persconferenties van de overheid. Hiermee 
kon minister Jonkman instemmen. Gielen bracht hierop echter de toelating 
van een vertegenwoordiger van De Waarheid bij een vertrouwelijke pers
conferentie over het Indiëbeleid ter sprake en vroeg zich af wat Jonkman nu

1965



IX. Binnenlandse Zaken

precies wilde. Gielen zelf leek dit beleid, waarbij De Waarheid gelijk met 
andere persorganen werd behandeld, niet verstandig. Goede trouw immers 
was bij de communisten niet te verwachten. Beel kwam daarop met de slot
formule. Voor taan zouden er algemene en ver trouwelijke persconferenties 
zijn. In het laatste geval zouden vertegenwoordigers van De Waarheid wor
den uitgesloten.

Overigens besloot de ministerraad De Waarheid als zodanig niet te boy
cotten. Toen bekend werd dat machines voor de drukkerij van De Waarheid 
uit de Sovjet-Unie onderweg waren, zag de ministerraad geen reden om D e  
W aarheid op allerlei formele gronden van de leveranties uit te sluiten. Wél 
zou het grootste deel van deze levering over andere kranten worden ver
deeld, volgens het voor alle invoer van goederen afgesproken prioriteiten
schema. De Waarheid kreeg ook een invoervergunning voor onderdelen 
voor haar rotatiepers. De minister van Economische Zaken Van den Brink 
zag geen grond de uitgave van De Waarheid onmogelijk te maken, zolang 
de persvrijheid functioneerde. Hiermee stemde het kabinet in.90

Geen politieke zendtijd voor de CPN  in 1948
Een van de KVP-ministers heeft nog een wens van Romme in de strijd 

tegen het communisme, die ook leefde bij het partijbestuur van de PvdA, 
kunnen vervullen: het uitsluiten van de CPN van zendtijd bij de verkie
zingen van 1948. De CPN had in het verzuilde omroepwezen van die dagen, 
zoals dat onder de overkoepelende Nederlandse Radio Unie met ingang van 
16 februari 1947 volledig was hersteld, geen mogelijkheid in de ether door te 
dringen. De KVP, de PvdA en de protestants-christelijke partijen vonden 
nog wel eens een willig oor bij de geestverwante omroepen KRO, VARA en 
NCRV voor hun politieke ideeën; door deze omroepen werd in commenta
ren of door reportages aan het optreden van de verwante politieke partij 
aandacht besteed. De liberalen beschikten tot hun leedwezen niet over een 
dergelijke verbinding met een der omroepen, evenmin als de communis
ten. Om in deze lacune te voorzien heeft de CPN in de loop van 1947, met 
het oog op de aangekondigde nieuwe omroepwet, zich ingezet voor toewij
zing van zendtijd aan een nieuwe zendgemachtigde: Radio Werkend Ne
derland. Aangezien de minister van O.K. en W., Gielen (KVP), die de om- 
roepzaken in zijn portefeuille had, hierover geen beslissing wilde nemen, 
omdat hij niet vooruit wilde lopen op een definitieve regeling, sneed 
Wagenaar (CPN) op 12 december 1947 in de Tweede Kamer bij de behande
ling van de begroting van O.K. en W. het thema van de zendtijd voor poli
tieke partijen aan om er zeker van te zijn dat de CPN toch in ieder geval bij 
de verkiezingen, zoals dat was gebeurd in 1946, haar politieke ideeën in de 
huiskamers kon laten horen. Wagenaar heeft waarschijnlijk niet ten on
rechte gemeend dat de toegenomen campagne tegen de communisten - zie 
hiervoor onder subpar. VI.a - het nodig maakte over de zendtijdtoewijzing 
aan de politieke partijen bij de Kamerverkiezingen tijdig tot afspraken te 
komen. Daarom diende hij een motie in, waarin de regering om maatre
gelen werd gevraagd, waardoor alle politieke partijen, die aan de verkiezin-
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gen voor de Tweede Kamer deelnamen, over gelijke mogelijkheid konden 
beschikken om hun opvattingen door middel van radiouitzendingen aan 
het Nederlandse volk kenbaar te maken. Gielen zei geen behoefte te hebben 
aan deze motie, nu hij immers in de Memorie van Antwoord bij de begro
ting van 1948 van zijn departement had aangekondigd alle politieke par
tijen, zoals in 1946 was geschied, zendtijd te geven met het oog op de ver
vroegde verkiezingen. Vandaar dat Gielen de strekking van de motie- 
Wagenaar aanvaardde, waarop Wagenaar de motie introk.91

In het kader van de maatregelen tegen het communisme in Nederland, 
kwam Gielen op 15 maart 1948 in de ministerraad met het plan van de ver
deling van de zendtijd over de politieke partijen op tafel, waarbij de CPN 
van zendtijd was uitgesloten (conform de aanvulling van art. 9 van het Ra- 
dioreglement, KB 22 april 1933, Stbl. 223, waarbij werd bepaald dat de pro
gramma's geen rechtstreekse of zijdelingse ondermijning van godsdienst, 
zedelijkheid, gezag en volkskracht mochten inhouden). Beel bracht de gang 
van zaken rond de motie-Wagenaar in herinnering, terwijl ook Drees het 
beleid van Gielen inconsequent noemde. Aan de andere kant gaf Drees toe 
dat moeilijk anders gehandeld kon worden tegenover de CPN.92 De radio- 
raad kreeg vervolgens te horen dat drie weken voor de verkiezingen de par
tijen, die in bijna alle kieskringen een lijst konden uitbrengen, de gelegen
heid dienden te krijgen een kwartier per week een uiteenzetting te geven 
van haar doelstellingen. In deze uitzendingen zouden geen persoonlijke 
aanvallen mogen worden gedaan. Het Eerste Kamerlid Van Santen (CPN) 
vroeg bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van O.K. en W. 
op 28 april 1948 aan de minister of de CPN ook van deze regeling kon profi
teren. De minister antwoordde hierop ontkennend. Van Santen heeft daar
op de minister de eerdere toezegging tegenover het Tweede Kamerlid 
Wagenaar voorgehouden en betoogd dat de regering kennelijk haar eigen 
belofte ontrouw was geworden en daarmede ook ontrouw was geworden 
aan de zedelijke beginselen, waarop zij zei te steunen en "waarvan wij ver
stoken heten te zijn". Gielen kwam daarop met de fraaie verklaring: "Men 
kan van een democratisch volk en een democratische Regering na de ver
klaring die de leider van de communisten ten aanzien van de gebeurtenis
sen in Tsjechoslowakije heeft afgelegd, niet verwachten, dat zij buiten de 
rechten, die in de Grondwet zijn gewaarborgd, aan een partij als de CPN de 
gelegenheid geeft tot propaganda."93 De woede van de CPN over deze be
leidsbeslissing van Gielen kan niet groot geweest zijn, want de CPN-fractie 
in de Eerste Kamer ging akkoord met de begroting van O.K. en W. voor 
1948.

Ook al had zijn partijbestuur gemeend dat het onthouden van zendtijd 
aan de CPN een goede zaak was, toch achtte Van der Goes van Naters de 
manoeuvre van Gielen schadelijk voor het aanzien van het regeringsbeleid. 
Hij bracht het op bij het kabinet schriftelijk te protesteren tegen de beslissing 
van Gielen om de CPN uit te sluiten van politieke zendtijd. Hij vond het 
onjuist de communisten bij de zendtijdverdeling in een uitzonderingsposi
tie te plaatsen. Trouwens: volgens hem werden ook de andere partijen te
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zeer betutteld. De teksten van de radiouitzendingen van de politieke par
tijen moesten namelijk vooraf ter goedkeuring aan het departement wor
den overgelegd, teneinde na te gaan of geen persoonlijke aanvallen in de 
uitzendingen zouden worden gedaan. Het protest van Van der Goes heeft 
geen verandering gebracht in het beleid van de regering inzake de radio- 
zendtijd voor de CPN.94 Pas halverwege de jaren zestig werd het de CPN 
toegestaan van de inmiddels aan de politieke partijen toegekende regelma
tige - los van de verkiezingstijd - zendtijd voor radio en televisie gebruik te 
maken. Tot die tijd hebben de opvolgers van Gielen inzake de hier aange
sneden kwestie diens standpunt overgenomen.

D e gem eenten gesteund in hun belem m ering van CPN-proipaganda-acties
In aansluiting op het voorgaande verbod moet hier worden stil gestaan 

bij andere blokkades die tegen de CPN in de verkiezingsstrijd van 1948 wer
den opgeworpen en politiek opzien hebben gebaard. Door de algehele anti
communistische agitatie had de CPN het in deze strijd niet gemakkelijk. 
Niet alleen landelijk werd de propaganda door de CPN van overheidswege 
geblokkeerd, zoals in het geval van het hiervoor aangehaalde uitsluiten van 
de CPN van radiozendtijd. Ook plaatselijk werd verkiezingspropaganda 
door de CPN soms onmogelijk gemaakt. Talloze burgemeesters verboden de 
CPN om met geluidswagens rond te rijden door de betrokken gemeenten en 
openluchtbijeenkomsten te houden met een beroep op de bescherming van 
de openbare orde. Andere burgemeesters eisten inzage vooraf van de rede
voeringen die communisten bij manifestatie in hun gemeenten zouden 
houden. Door deze houding van de officiële plaatselijke overheden zagen 
exploitanten van zalen er van af aan de CPN zaalruimte te verhuren. In 
Eindhoven was het zowel voor de CPN als voor de PvdA onmogelijk een 
zaal te huren. In Nijmegen was een aanvankelijk gesloten huurcontract met 
betrekking tot verhuur van "De Vereeniging" aan de CPN eenzijdig door de 
exploitant verbroken, teneinde de CPN te weren. In deze door hem opge- 
somde gebeurtenissen zag het CPN-Tweede Kamerlid Hoogcarspel reden om 
een interpellatie te verzoeken, teneinde aan de minister van Binnenlandse 
Zaken te vragen of het geen tijd werd de democratische rechten van de be
volking te doen herstellen en de betreffende lagere instanties te doen weten 
dat de uitgevaardigde verbodsbepalingen dienden te worden ingetrokken.

Het antwoord van minister Witteman op 23 juni 1948 op de hem die dag 
door Hoogcarspel gestelde vragen in de Tweede Kamer was drieledig. Aller
eerst ging het in deze zaak om een duidelijk voorbeeld van gemeentelijke 
autonomie. Het verhuren van gemeentelijke eigendommen werd beheerst 
door de bepaling uit de Gemeentewet. Hierover kon worden beslist door de 
gemeenteraad of bij delegatie door het College van B. en W.; het rondrijden 
met wagens in de gemeente was gebonden aan het toezicht van de burge
meester inzake openbare orde en veiligheid ex art. 221 van diezelfde wet; het 
houden van openluchtbijeenkomsten was afhankelijk van de toestemming 
van de burgemeester, in gevolge art. 18 Wet Vereniging en Vergadering (22 
april 1855, Stbl. 32). Witteman vond het juist dat plaatselijk beoordeeld werd
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wat toelaatbaar was in de politieke strijd. Immers, "wat men misschien 
gaarne hoort en toelaatbaar is in Beerta en Finsterwolde", kon wel eens op 
bezwaren stuiten in "Vleuten of Venray". Vervolgens waarschuwde 
Witteman de CPN er voor om veel heil te verwachten van het vernieti
gingsrecht van de Kroon van de besluiten van lagere organen op dit terrein. 
Dit recht kon ook averechts uitpakken en besluiten gaan betreffen, waarbij 
de CPN iets was toegestaan. Tenslotte was Witteman van oordeel dat de 
overheid zich in beginsel diende te onthouden van medewerking aan 
propaganda aan de CPN, al sloot hij niet uit dat weigering een averechts 
effect ten gunste van de CPN kon hebben. In ieder geval dekte de regering de 
te dezen aanzien genomen besluiten en was zij niet bereid de plaatselijke 
besturen in de door de CPN gewenste richting te corrigeren. Voor de minis
ter stond het als een paal boven water dat een regering, die zou toestaan dat 
met gebruik van democratische middelen en rechten de democratie onder - 
mijnd werd en ten gronde werd gericht, zich belachelijk zou maken. 
Witteman wees er overvloede op dat de persvrijheid onaangetast bleef, zo
dat alle politieke stromingen hun opvattingen kenbaar konden maken. 
Daarmede was de interpellatie geëindigd.95

Slo tb esch o u w in g
Bij de hiervoor genoemde interpellatie-Hoogcarspel over de gemeente

lijke boycot van de CPN-verkiezingspropaganda heeft de regering bij monde 
van minister Witteman voor het laatst vóór de Kamerverkiezingen van 
haar strijdlust tegen de CPN doen blijk geven. De verkiezingen van 1948 
lieten een achteruitgang van de CPN zien, zodat de anti-communistische 
campagnes in het land van regering, parlement, kerken en maatschappelijke 
organisaties succesvol kunnen worden genoemd. De uitslag van de stem
busstrijd luidde ook een luwte in de acties tegen het communisme in: bij re
gering, parlement en bevolking scheen het enthousiasme voor deze acties te 
zijn weggeëbd. Het Eerste Kamerlid Reijers (CHU) heeft dit al geconstateerd 
kort na de verkiezingen, toen de minister van Binnenlandse Zaken bij de 
verdediging van het wetsontwerp op het tussentijds ontslag van gedepu
teerden en wethouders de anti-communistische strekking ervan tegenover 
de senaat heeft trachten te bagatelliseren. Ook de slechte resultaten bij de 
werving voor reservisten, die in de zomer van 1948 juist op gang had moe
ten komen, wezen op de geringe aandacht onder de bevolking voor de af
weer van het communistisch gevaar waarvoor de weinige vrije tijd moest 
worden geofferd.

Is het dan allemaal een lange verkiezingsslag tegen de CPN geweest, 
waarbij regering en parlement zich hebben laten verleiden tot gelegenheids
wetgeving en tot discutabele methoden in de omgang met politiek anders
denkenden? Men zou dit kunnen stellen, gelet op de aanwijsbare belangen, 
die partijen als de KVP en de PvdA er bij hadden om de mogelijke greep 
van de CPN op delen van de arbeidersaanhang te breken. Aan de andere 
kant kan regering en een meerderheid van het parlement geen onzorgvul
digheid worden verweten bij de uiteindelijk genomen stappen tegen het
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communisme. Het lijkt er op dat de vaderlandse politici slechts dat in het 
kader van het anti-communisme hebben willen toepassen wat al gereed lag 
(de constructie voor de reserveformaties; de burgerlijke staat van beleg die 
een oplossing was voor een discussie uit de periode van de mobilisatie 1939- 
1940) of een algemeen voordeel betekende zoals de invoering van de ver- 
trouwensregel voor de provinciale staten en de gemeenteraden. Drama
tische stappen tegen de CPN zijn niet genomen. Een verbod op de CPN zoals 
Romme en zijn fractie door middel van toetsing van politieke partijen aan 
een in te voeren preambule in de Grondwet over het karakter van de Ne
derlandse samenleving hadden gewild (vgl. hfdst. XV.c) heeft niet plaats ge
vonden. Een ambtenarenverbod bleef voorlopig in de la. Bij monde van de 
minister van Justitie heeft de regering laten weten niets te voelen voor een 
inperking van de vrijheid van meningsuiting voor communisten, toen een 
liberale senator daar in maart 1948 om vroeg (vgl. hfdst. VIII, par. Ill.f). De 
regering heeft geen kostbare inspanningen willen ondernemen tegen de ex
terne en interne bedreigingen door het communisme. Vanuit het parlement 
is daar niet op aangedrongen. Men moet zich ervan bewust zijn geweest dat 
in Nederland een direct communistisch gevaar afwezig was, zoals Van 
Maarseveen dat op 10 maart 1948 in de Eerste Kamer heeft verwoord. Een 
enkele maatregel, zoals het niet verlenen van verkiezingszendtijd aan de 
CPN door minister Gielen, was een uitschieter in het over het algemeen ge
nomen beperkte optreden van regering en de meerderheid in het parlement 
tegen het communisme. Van der Goes van Naters, toch geen communis- 
tenvriend, ging de maatregel van Gielen dan ook bepaald te ver. Regering 
en het overgrote deel van het parlement hebben, blijkens de maatregelen 
tegen het communisme in 1948, er voor willen waken in de strijd tegen het 
communisme al te zeer het odium van opportunisme op zich te laden.

Dat de communisten in Nederland niet als een acuut groot gevaar voor 
de binnenlandse orde en veiligheid werden gezien, bleek ook uit de geringe 
armslag die men de Centrale Veiligheidsdienst (tot 1946: Bureau Nationale 
Veiligheid), de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), 
onder leiding van het oud-lid van De Nederlandse Unie, mr. L.Einthoven, 
heeft gegund. Regering noch Kamers hebben met het oog op een mogelijk 
communistisch gevaar in de periode 1947-1948 de CVD van de bezuini
gingsronde willen uitzonderen. Daarbij speelde ook een rol dat de directeur 
van de CVD en diens dienst voorwerp waren geworden van geruchten (op
treden van Einthoven als commissaris van politie in Rotterdam bij het be
gin van de Duitse bezetting; onregelmatigheden bij de voorlopers van de 
CVD onder en kort na de oorlog), die geleid hadden tot het instellen van 
onderzoekscommissies en die het prestige van de veiligheidsdienst hadden 
aangetast. Politiek Den Haag was daarbij ook enigszins huiverig voor deze 
uit de oorlog stammende nieuwigheid. Het Tweede Kamerlid Stokvis (CPN) 
kon op 3 december 1946 in de Tweede Kamer wel raden dat de CVD haar ac
tiviteiten zou richten tegen bepaalde binnenlandse politieke groeperingen, 
tegen de Nederlandse arbeidersbeweging. In dat geval wilde Stokvis de rege
ring toeroepen: "Ons land is te arm om op deze voet 'Gestapo-tje' te spelen!
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Ons volk is te democratisch om dergelijk bedrijf in eigen boezem te gedo
gen!" Maar ook het Kamerlid Korthals (PvdV) meende dat een instituut als 
de CVD "de kiemen voor gevaren" in zich borg. Ter bescherming van de 
burgers diende voor een instituut als de CVD regels gesteld te worden, bij
voorbeeld bij Algemene Maatregel van Bestuur. In een dergelijke AMvB 
zou dan ook de verhouding tot politie en justitie moeten worden geregeld. 
In plaats van een AMvB zou er pas op 8 augustus 1949 een vertrouwelijk KB 
(nr. 51) komen, dat nadere regels bevatte met betrekking tot de organisatie, 
de werkwijze, de taak en de samenwerking van de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten onder opheffing van de CVD en de instelling van de Binnen
landse Veiligheidsdienst (BVD) (herzien bij Besluit van 5 augustus 1972, 
Stbl. nr. 437). Dit KB is ter ver trouwelijke kennisneming bij de griffies van 
de Kamers gedeponeerd. Niet alleen bij de CPN, maar ook bij andere poli
tieke groeperingen bestond in de periode-Beel aanvankelijk blijkbaar het 
vermoeden dat de CVD, nadat het BNV zich met de afwikkeling van de 
oorlog had bezig gehouden, ander emplooi zocht, zoals de bestrijding van 
allerlei extremistische bewegingen, waarbij de belangen van de burgers in 
het geding konden komen. Regering en parlement waren er echter op uit 
allerlei ambtelijke wildgroei uit de oorlogstijd en de tijd van de wederop
bouw zo snel mogelijk te snoeien en hebben blijkens de goedgekeurde be
grotingscijfers voor 1947 én 1948 (begrotingshoofdstuk II A) ook bij de CVD 
aan dit streven vastgehouden. Pas in de volgende kabinetsperiode, nadat 
Nederland was toegetreden tot de NAVO en na het uitbreken van de Korea- 
oorlog, is in het beleid met betrekking tot deze veiligheidsdienst (CVD-BVD) 
wijziging gekomen.96 Deze gang van zaken rond de CVD in de periode-Beel 
onderstreepte eens te meer de conclusie dat de meerderheid van de politici 
in Den Haag het "rode gevaar" voor Nederland niet heeft overschat en ook 
een gekortwiekte CVD mans genoeg achtte om dat gevaar, zo dat al bestond, 
tijdig in het vizier te krijgen.

Wél kan men concluderen dat men in Den Haag overtuigd was van de 
mogelijke schade die het land kon lijden door de ideologische relaties van 
de CPN met het door de Sovjet-Unie geleide communistische blok, waar
door mogelijkerwijze CPN-volksvertegenwoordigers zich min of meer ver
plicht zouden voelen de hen verstrekte vertrouwelijke informatie anders 
dan bedoeld te gebruiken. De uitsluiting van de communisten van enkele 
parlementaire commissies en van de Defensiecommissie was daarvan een 
gevolg. Het is niet onmogelijk dat de Kamers, die op deze uitsluiting in 
meerderheid hadden aangedrongen, tevens op deze wijze hebben getracht 
de regering te bewegen meer informatie over het beleid in voor het natio
naal belang vitale kwesties - buitenlandse zaken, defensie en Indonesië - te 
geven dan tot dusver was geschied. De aanwezigheid van de CPN-ers in de 
betrokken commissies kan een belemmering voor de ministers en hun me
dewerkers bij het verstrekken van informatie zijn geweest.

De meeste stappen tegen het communisme, door regering en een meer
derheid van het parlement genomen, hebben derhalve zowel de verkie
zingsstrijd gediend door de bevolking duidelijk te maken dat het commu-
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nisme verwerpelijk was als oplossingen geboden voor aanhangige kwesties. 
De verontwaardiging over het communisme als totalitaire macht die tegen
standers wegwerkte (Van der Goes) en de angst voor een werkelijke greep 
naar de macht in Europa door de Sovjet-Unie met behulp van locale com
munistische organisaties (Romme en zijn fractie) hebben daarbij ongetwij
feld een stimulerende rol gespeeld. De verkiezing van de Tweede Kamer 
van 7 juli 1948 is in ieder geval overheerst geweest door de strijd tegen het 
van allerlei kwaadaardigheden verdachte communisme. De eigenlijke inzet 
van deze verkiezing, namelijk de krampachtige poging van Nederland om 
Indonesië met militaire druk in een rijksverband met Nederland te houden 
(herziening van de Grondwet), kwam daardoor in de schaduw te staan.97 
Toch is het niet allemaal verkiezingskoorts geweest die heeft geleid tot de 
felle campagne tegen het communisme, al hadden de grote partijen daarbij 
het nodige te winnen. Uiteindelijk heeft men toch maat gehouden en zo 
mogelijk datgene ondernomen wat ook op langere termijn van nut kon 
zijn. De oprichting van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag was 
hierop de uitzondering: zoals beschreven moest het NISWG een oplossing 
bieden voor het ongeduld ter rechterzijde bij de beveiliging van het land 
tegen "het rode gevaar". Bij voorbaat stond voor de regering vast dat het nut 
van deze organisatie en de beoogde reservisten zeer gering zou zijn en der
halve slechts kon dienen om voor korte tijd de druk op de ketel bij groepe
ringen ter rechterzijde weg te nemen. Ook hierin is maat gehouden. De kos
ten voor deze ordemaatregel zijn beperkt gebleven. Het na enige aarzeling 
dan toch na de periode-Beel ingevoerde ambtenarenverbod, gericht tegen 
communisten, was niet meer dan een herhaling van vóór de oorlog tegen 
revolutionair getinte personen genomen maatregelen. Ook hiermee beoog
de de regering allereerst tegemoet te komen aan politieke druk ter rechter
zijde om het communisme op de korrel te nemen. Dit ambtenarenverbod, 
voor zover gericht tegen de communisten, heeft dan wel het NISWG enige 
jaren overleefd, maar inmiddels is dan toch dit ambtenarenverbod van zijn 
ostentatief anti-communistische strekking ontdaan.
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47 Samenstelling hfdbest. NISWG: KHA  7572 B 1948: J.J.W. Boerrigter (Nat. Wacht), lt.gen. 
b.d. Duymaer van Twist (BVL-ARP), E. Fuld (bankier A’dam; Veren. Vrijw. Pol.); mr. H.B.S. 
Holla (LO-KP-groep, d.w.z. onderduik-knokploegen), S. de Groot (KP-cdt.West-Brab.), E.P. 
van Iperen (Alg. Nat. Hulp), kol. b.d. J.W. Klein (Veren. Volksweerbaarheid), E. Kupers 
(voorz. NVV en lid TK voor de PvdA), A.D. Laman Trip (oud-hoffunct.; verzet), H.D. Louwes 
(voorz. Stichting voor de Landbouw), M.A. Reinalda (CdK Utrecht; PvdA), J.H. Maenen (TK- 
lid KVP), H. Molendijk (burg. Amersfoort, PvdA), gen.b.d. I.H. Reynders (groep Six), mr. A.B. 
Roosjen (BVL; ARP-TK-lid), L. Scheepstra (LO-KP), P. Scholten (Nat. Wacht), De van der 
Schueren, res. kol. P.J. Six (OD-Nat. Verbond), mr. D.U. Stikker (EK-lid VVD), J. Tuin en E.A. 
Vermeer (TK-Ieden PvdA).

48 Drees vroeg zich in MR 26 april 1948, pt. 17, tijdens de rondvraag af of het plan om studen
ten in aparte corpsen onder te brengen wel juist was. Reden voor dit plan was: de oefeningen die 
de studenten liever overdags wilden houden om de avond vrij te hebben. Drees zag hierin een 
klassetegenstelling; Fiévez niet. De MR van 10 mei 1948, pt. 7, ging akkoord met de ontwerp
besluiten tot instelling van reserves. In de vergadering van MR van 26 april (pt. 13 en 17,2) 
werden de sociale verzekeringen van de reservepolitie geregeld en de radioredevoering 
Witteman goedgekeurd. De KB's betr. de reserveformaties: Stbl. I. 350, 2 aug. 1948 over de res. 
politie; Stbl. I. 437, 5 okt. 1948 over de res. grensbewaking en Stbl. 1. 438, idem over de Nat. 
Reserve. Studenten: zie K H A  7564 F. 1948, over protesten Alg. Stud. Veren. A’dam en de 
Nederl. Christ. Stud. Veren, en de redevoering van Witteman, compleet in Archief BiZa, 
deels ook in KHA 7579 A 1948. De financiële vergoeding speelde een grote rol. De res. agenten 
kregen 1 gulden per uur (niet veel minder dan min. loon) tegen een reservist ƒ 6.50 voor 24 uur 
dienst. De Nat. Reservisten kregen ƒ 100 bonus na 2 jaar dienst als reservist. Door BiZa was bij 
schrijven van 1 mei 1948 (nr. 0509) aan alle CdK's gevraagd om over te gaan tot instelling van 
provinciale en gemeentelijke commissies voor NISWG, "van overeenkomstige samenstelling 
als het NISW G", dus afschaduwing van oud-verzetsgroepen, weerbaarheden, politieke 
partijen. De Federatieve Raad van Verzet en de Gemeenschap Oud-lllegale Werkers waren 
niet opgenomen in hoofdbestuur NISWG, maar hebben eind '48 besloten mee te werken (brief 
NISWG aan BiZa 12 mei 1949, archief BiZa).

1977



IX. Binnenlandse Zaken

49 Mem. v. Antw., Rijksbegr. 1949, hfdst. V (Binnenlandse Zaken), HTK 1948-1949 Bijlagen A; 
Krol (CHU), TK 18 nov. 1948, p. 343 I; Verkerk (ARP) idem, p. 355 I; Tuin (PvdA), p. 354 I. Er 
waren toen nog steeds geen uniformen voor de res. politie. Gemikt werd op 10.000 res. pol., 
waarvoor zich al 4100 personen hadden gemeld. Uitspraak Haken (CPN) bij behandeling 
Oorlogsbegroting, TK 27 jan. 1949, p. 10551.

50 Deze gegevens vooral ontleend aan het Vijf-jarenrapport 11 nov. 1953, in BiZa-archief, 
OOV-Kabinet-NISWG-map. Cijfers ontleend aan begrotingen BiZa, Oorlog en Justitie tot en 
met 1957. Voor 1958 was geen geld meer uitgetrokken.
De Engelse Home Guard werd in 1940 opgerieht als territoriale verdediging door buitengewoon 
dienstplichtigen en ouderen (Dad's Army), ca. 2 miljoen, in te lijven. Opgeheven in 1945. De 
Home Guard had voorrang op de brandweer en de civiele verdediging. In 1952 werd de H.G. 
door Churchill vanwege Korea weer in het leven geroepen, ca. 61.000 reservisten tellend en 
m.i.v. 1 aug. 1957 (vgl. maatregelen Staf in 1957) opgeheven.

Het Maandblad van het NISWG, De Vrijheid, onder de zinspreuk Den vaderlandt ghe- 
trouwe, had een gemiddelde oplage van 25.000 met 13.500 betalende abonné’s. Hoofdredacteur 
was B.M. Koster, tekenaar Fritz Behrendt, die de anti-Sovjetsfeer wist uit te beelden. In 1955 
kon een eigen SGW-huis in Arnhem, voor langere oefeningen, in dienst worden gesteld. Er zijn 
niet al te betrouwbare getallen beschikbaar over de vrijwilligers: voor de Nat. Res. hebben 
zich totaal 61.000 personen aangemeld, waarvan er 12.000 inzetbaar waren, tegenover een be
hoefte van 16.000. In die 12.000 zaten 1800 res. marechaussees en 2500 luchtwachtdienst-re- 
serves (s. 1951 ingesteld). Er waren 3800 rijkspolitiereserves en 4700 gemeentepolitiereserves; 
deze hadden geen opsporingsbevoegdheid.

52 De Stichting BB stond o.l.v. dr.ir. Ch. Th. Groothoff; in bestuur 3 leden SWG. Op eerste 
vergadering van deze Stichting werd SWG uit propaganda en werving geweerd. Hiertegen 
protest SWG. De samenwerking met BB leverde wel op dat in kleinere plaatsen het BB-comi- 
té tevens het SGW-comité was. Grote verschillen in sociale voorzieningen en arbeidsvoor
waarden tussen BB- en SGW-vrijwilligers. De wetten op de BB en Noodwachten: 10 juli 1952, 
Stbl. 404-405. Zie ook nota-NISWG 11 nov. 1953.

53 Aldus Kruis op vergadering Ons Leger, nov. 1949, KHA p. 8437 D 1949. Verder: Memorie van 
Antw., minister Staf, Rijksbegr. 1956, hfdst. VIII A (Oorlog), betr. Nat, Reserve, HTK 1955- 
1956 Bijlagen A.

54 In juni 1951 moest regeringscommuniqué aanhoudende geruchten over opheffing reservefor
maties tegenspreken. Bij KB nr. 32 d.d. 19 juli 1952 werd door de regering ook goedgekeurd dat 
door het NISWG een eigen schietvereniging, De Vrijheid, werd opgericht om de vrijwilligers 
op de krijgsdienst voor te bereiden en de vaardigheden te onderhouden. De defensienota's van
27 juni 1950 en 5 mei 1951 wezen op verandering taken Nat. Res. gericht op luchtafweer, 
luchtwacht, territoriale verdediging, bevestigd in Mem. v. Antw., dep. van Oorlog 1952, betr. 
Nat. Res., idem voor 1956. Een aantal Kamerleden meende dat de taak van de Nat. Res. werd 
uitgehold, zoals Voorlopig Verslag, begroting Oorlog voor 1955, vastlegde. Gegevens ook van 
sectie Krijgsgeschiedenis, Kon. Landmacht, betr. Nat. Res., van dr. C.M. Schuiten, bij brief nr. 
1635 (dec. 1980), waarvoor mijn dank. De tegenwoordige Nat. Res. valt onder de territoriaal 
commandant landmacht.

55 Uitlating Staf, EK 20 maart 1957, p. 326 I; informatie verder van de oud-voorzitter van 
NISWG, De van der Schueren, 17 dec. 1980.

56 Zie interpellatie Roosjen, 21 ,mei 1957, TK pp. 909-924. Alleen CPN stemde tegen. Geheel 
afgedrukt in De Vrijheid, 1957, nr. 6. Sgt. Domselaar uit Driebergen wist 20.000 handteke
ningen te verzamelen tegen de voorgenomen opheffing en die af te geven in Den Haag. De van
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der Schueren wilde, blijkens commentaar in De Vrijheid, 1957, nr. 7, vasthouden aan een vorm 
van gewapende weerbaarheid. De regering vond een schietvereniging best, maar wenste geen 
geld meer uit te trekken voor training en oefening in 1958.

57 Interpellatie J.M. Peters, tevens bestuurslid NISWG in Limburg, over de reorganisatie Nat. 
Res. op 24 april 1958, pp. 994-1010 TK.

58 Stukken in archief BiZa, OOV-Kabinet. De Politiewet van 4 juli 1957 (Stbl. 244) kende in 
art. 4, 2 res. gemeentepolitie en in art.10,2 res. rijkspolitie, welke bij besluit Res. Politie van 24 
dec. 1957 (Stbl. 559) vooral bedoeld waren voor het verlenen van bijstand. Hierdoor ontviel de 
zin aan de res. marechaussee, welke na 1 mei 1958 geen vrijwilligers meer aannam en geleide
lijk werd opgeheven. Aldus W. van den Hoek, De Kon. Marechaussee in de Nederlandse sa
m enleving, Buren 1975, p. 196. De opheffing van de diensten luchtdoelartillerie en lucht
wachtdienst bleek, naar uitlatingen van Staf, logisch vanwege het volstrekt verouderde ma
terieel en achterhaalde methoden. Six heeft getracht een vervolgorganisatie te starten, maar 
de weerbaarheidsgedachte op vrijwillige basis - los van militaire keuring, training en plan
ning - leefde niet meer.

59 Zie de samenvatting van de artikelen in Alg. Handelsblad van 23, 25 en 27 mrt. 1948 in 
KHA  p. 7554 D, april 1948.

60 TK 29 juli 1948, p. 13; Notulen en Seniorenconvent Tweede Kamer van 6 april 1949, in: ar
chief Tweede Kamer der Staten-Generaal.

61 Zie KHA  p. 7520 C, maart 1948; idem, p. 7520 E, beraad partijbestuur PvdA 17 mrt. 1948. 
Alsook Herman de Liagre Böhl, Koude oorlog in Amsterdam. De wethoudersaffaire van 1948, 
in: De Gids n r .1 /2 ,1984, pp. 42-54, spec. p. 43 II.

62 Citaat Romme, partijraad KVP 13 mrt. 1948, KHA, p. 7520 C.

63 Ontleend aan De Liagre Böhl, De wethoudersaffaire, pp. 43-44.

64 Zie het artikel van De Liagre Böhl, De wethoudersaffaire; KHA  p. 7520 A, 7535 B, 7564 E 
en p. 7580; R. Roegholt, Amsterdam in de 20e eeuw, dl. 2 (1945-1970), Utrecht-Antwerpen 1979, 
pp. 129-133. Bij het welvaartscomité Amsterdam ging het om een comité ter uitvoering van het 
CPN-welvaartspIan dat uit 1947 dateerde. Bij de presentatie van het welvaartscomité werd 
door G. Wagenaar echter de Coup van Praag verdedigd. De samenloop van deze presentatie 
met deze Coup, waaraan actiecomité's van communisten in Tsjechoslowakije een belangrijke 
bijdrage hadden geleverd, maakte het streven van de communisten in Amsterdam verdacht, te 
meer daar in een vlugschrift "Praag ... Den Haag" de Praagse actie door de CPN werd aange
wezen als een weg die in Nederland ter verwezenlijking van socialistische idealen moest 
worden gegaan.

MR 22 mrt. 1948, pt. 5a.

66 MR 5 april 1948, pt. 11.

67 Memorie van Toelichting, nr. 796, HTK 1947-1948 Bijlagen: Aanvulling Provinciale Wet en 
de gemeentewet; tussentijds ontslag van leden van de Gedeputeerde Staten en van wethouders. 
Voor de hier ingevoegde beschouwing over het tussentijds ontslag voor gedeputeerden en wet
houders volgens de toen geldende Provinciale Wet en de gemeentewet (met de kwestie Vaals) 
is gebruik gemaakt van: P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands Gemeenterecht, dl. I, 
Zwolle 1956, pp. 399-404, Vervallenverklaring van een wethouder; J.C. Schroot, M. van Vliet, 
N. Wijma, Begrip van de Nederlandse gemeente, dl. II. De interne en de externe bestuurs
structuur, Alphen a.d. Rijn 1978, p. 93 (par. 5.2.2.5); S.J.R. de Monchy, A.H. Günther, Hand
boek voor het Nederlandse provincierecht, Zwolle 1976 (2), pp. 121-123 en pp. 348-349. Ver-
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der: Voorlopig Verslag behorend bij wetsontwerp nr. 796, d.d. 11 mei 1948, HTK 1947-1948 Bij
lagen; Mem. v. Antw., idem, d.d. 15 mei 1948, met Nota van Wijziging, nr. 796.6.
68 Zie het op 3 nov. 1950 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot voorziening in het 
bestuur van de gemeente Finsterwolde, HTK 1950-1951, nr. 1970; behandeld in de TK op 24 en
25 mei 1951 (aangenomen met 56 tegen 6 CPN stemmen) en in de EK op 18 juli 1951 (27 tegen 4 
CPN stemmen); de wet is vastgesteld op 20 juli 1951, Stbl.nr. 308. Zie hiervoor ook: Marianne 
Braun, De regeringscommissaris in Finsterwolde. Een bijdrage tot de geschiedschrijving van de 
Koude Oorlog in Nederland, Amsterdam 1975.

69 Stokvis, TK 9 juni 1948, pp. 1863-1864.

70 Algera, idem, pp. 1861-1863 I.

71 Schmal, idem, pp. 186611-1867; Krol, TK 10 juni 1948, p. 1874.

72 Van Dis, TK 10 juni 1948, pp. 1873 11-1874 I; Korthals, idem, p. 1872.
73 Scheps, TK 9 juni 1948, pp. 186511-1866; Joekes, pp. 1874 11-1877 I.

74 Steinmetz, TK 10 juni 1948, pp. 1872 11-1873; Hooij, pp. 1864 I I - 1865.

75 Witteman, TK 10 juni 1948, pp. 1877-1879 1.

76 Scheps, amendementsindiening, a.v. p. 1885 I; reactie Witteman, pp. 1885 II in fine-1886 I.

77 Am. Algera, p. 1885 en reactie W., p. 1886 I; stemming, pp. 1886 11-1887 I; tweede stemming, 
TK 11 juni 1948, pp. 1891 1- 1892 I, alwaar ook eindstemming over am. Krol; am. Hooij, p. 1893 
II, met stemming op p. 1895 I, alwaar ook eindstemming wetsontwerp.

78 Reijers, EK 13 juli 1948, p. 707 II, citaat. Aangezien elke politieke strekking (nl. tegen de 
CPN) aan het wetsontwerp volgens de Mem. v. Antw. aan de Eerste Kamer naar de analyse 
van Reijers was komen te vervallen, kon van het wetsontwerp oeverloos gebruik worden ge
maakt. Hij had dan maar liever dat iemand zonder vertrouwen bleef zitten. Zie verder: 
Algra, idem, pp. 704 11-706; Reijers, pp. 706 11-707; Brandenburg, pp. 708-709 I; Molenaar, pp. 
709-710; Van Santen, pp. 710 11-711; Van de Kieft, pp. 711 II- 712 I; Witteman, pp. 712-715, 
alwaar eindstemming. De wet is vastgesleld, 15 juli 1948, Stbl. 1.301.

79 Zie De Liagre Böhl, De wethoudersaffaire, par. 4 en 5. Brief Gemeentearchief A'dam.
80 Zie R. Burger, A.J. Nieuwenhuizen, L. Rasterhoff, J.G. Schroot, J.H.Sikkes, Schets van het 
Nederlandse Gemeenterecht, Alphen a.d. Rijn-'s-Gravenhage 1976, p. 79, m.b.t. de gebeurte
nissen in Ubach-over-Worms en Hoensbroek; het verwijderen van 2 wethouders wegens geringe 
vorderingen bij de woningbouw en andere technische werken, in: J.R. Stellinga, Het drama van 
art. 87a van de Gemeentewet, in: Tijdschrift voor Overheidsadministratie, jrg. 11, 18 mei 1955, 
pp. 197-198; de schorsing door de Kroon van twee ontslagen aan wethouders op grond van art. 
87a Gem. Wet., nl. Slenaken, KB 13 jan. 1951, Stbl. 9 en Rosmalen, KB 20 april 1951, Stbl. 124; 
zie verder J.W.A.C. van Loenen, F.A. Helmstrijd, M. Troostwijk, De Gemeentewet en haar 
toepassing, Alphen a.d. Rijn 1959 (3), dl. I inzake art. 87a, Ontstaansgeschiedenis-Lotgeval- 
len. Het betrokken wetsontwerp tot wijziging van art. 87a van de Gemeentewet is ingediend op
2 jan. 1956 (stuknr. 4211) en is na het uitbrengen van het voor het wetsontwerp negatieve - door 
alle politieke groeperingen - Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer bij brief van 1 december 
1956 ingetrokken. E. Knippenberg, Het gedwongen ontslag van wethouders in Limburgse ge
meenten. Artikel 87a gemeentewet en de "communalistische" politieke cultuur, in: Tijdschrift 
voor Openbaar Bestuur, 14 (1988), nr. 1, pp. 4-9, betwist of het juist is in het geval van het 
veelvuldig in Limburg toegepaste tussentijdse ontslag (namelijk 30%) wel van lichtvaardig 
gebruik van 87a te spreken: de historisch wortelende niet-ideologische politieke verhou
dingen in veel Limburgse gemeenten ("communalisme") scherpen persoonlijke tegenstellingen
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aan, waarbij hantering van art, 87a op persoonlijke gronden onvermijdelijk zou zijn. Art. 87a 
zou voor deze politieke vorm in een behoefte voorzien.

81 Zie: De Gemeentewet herzien, voorlopig ontwerp deel 1, Uitgave van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, 's-Gravenhage 1967, pp. 50-51 betr. art. 53 (oud: 87a, waarbij vanwege 
het onjuist en lichtvaardig toepassen van art. 87a in het verleden het opzeggen van vertrou
wen werd gebonden aan een aantal criteria); Werkgroep Herziening Gemeentewet, Eindrap
port van 20 oktober 1980, resp. art. 52 (ontslag van wethouder door raad, indien de wethouder 
het vertrouwen niet meer heeft van raad) en art. 53 (stelt regels inzake dat opzeggen van ver
trouwen in procedurele zin en inzake het beroep, door de ontslagen wethouder). Zie tenslotte 
wetsontwerp Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet), HTK 1985- 
1986 Bijlagen, nr. 19 403, Mem. v. Toel., stuknr. 3, 3.2.5, p. 46: Ontslag wethouder, en de arti
kelsgewijze toelichting ad art. 49, pp. 93-94. In art. 50 in dit wetsontwerp is in navolging van 
de bestaande Gemeentewet in het eerste lid omschreven dat de raad niet tot ontslag van een of 
meer wethouders mag besluiten, indien hij niet tenminste 14 dagen tevoren heeft verklaard, 
dat de wethouder het vertrouwen van de raad niet meer bezit. De werkingsduur van deze ver
klaring is gesteld op drie maanden. In het tweede lid van art. 50 in dit wetsontwerp wordt be
paald dat de oproep voor een raadsvergadering, waarin over het betrokken voorstel tot ont
slag zal worden beraadslaagd of besloten, minimaal 48 uur tevoren moet zijn bezorgd bij de 
raadsleden en het voorstel tot het verlenen van ontslag dient te vermelden.

82 H.F. van Kinschot, J. Berlijn, Provinciewet, Zwolle 1974, ed. Schuurman-Jordens, 4e druk, ad 
art. 36, p. 43: De Monchy-Günther, Handboek voor het Nederlandse provincierecht, pp. 122- 
123. Voor het ontwerp-Nieuwe Provinciewet, zie de stukken onder nr. 19 836, HTK 1986-1987 
Bijlagen m.b.t. art. 50-51.

83 Zie het wetsontwerp houdende wijziging en aanvulling van de Bioscoopwet, HTK 1939-1940 
Bijlagen, nr. 242; waarop d.d. 23 april 1940 een Voorlopig Verslag is uitgebracht. Het hiervoor 
in de plaats getreden wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van enige artikelen van de 
Bioscoopwet, HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 831, waarop Voorlopig Verslag van 18 febr. 1949 is 
uitgebracht (HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 831, 4). Tenslotte het wetsontwerp houdende voor
schriften betreffende het vertonen van films en het houden van bioscopen, HTK 1949-1950 Bij
lagen, nr. 1440, en het Voorlopig Verslag daarop van 3 juli 1950, idem, nr. 1440.4. Het ontwerp 
van wet houdende voorschriften inzake leesbibliotheken: HTK 1948-1949 Bijlagen, nr. 1107.

84 De lijst van verboden verenigingen in Bijvoegsel Stbl.1933, nr. 175. Voor de achtergronden; 
P.J. Oud, Het jongste verleden, dl. V, Assen 1950, pp. 111-115; L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 2, wet. ed., 's-Gravenhage 1969, p. 293; 
IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken, pp. 254-256. Over de kwestie-De Groot uit 1949: De Jonge, 
Het communisme in Nederland. De geschiedenis van een politieke partij, p. 98. Herziene lijst 
van verboden verenigingen in Bijvoegsel Stbl. 1938, 248. Wijziging in Besluit Commissie 
inzake politiek onbetrouwbare ambtenaren, KB 12 dec. 1939, Stbl. 189 B; zie na de oorlog, 
naast de in de tekst genoemde besluiten, Stbl. 333, d.d. 11 juni 1952. Notulen Seniorenconvent 
Tweede Kamer van 6 april 1949 in: archief Tweede Kamer (Romme had al op 17 maart 1949 in 
het seniorenconvent van de tijdelijke afwezigheid van het CPN-Kamerlid Gortzak gebruik 
gemaakt de eventuele stappen tegen de communisten aan te kaarten; de vergadering van 6 
april 1949 was hierop een vervolg, waarvoor vermoedelijk de fractieleider van de CPN in de 
Tweede Kamer niet was uitgenodigd. Overigens besloot de vergadering van 6 april 1949 de 
communisten niet uit alle Kamercommissies te zetten, derhalve ook niet uit het senioren
convent). Voor het verbod van de CPN en andere organisaties in 1951: Staatscourant van 17 
dec. 1951, nr. 29465. De interpellatie door Wagenaar op 5 febr. 1952 in de Tweede Kamer, pp. 
1391-1393; het antwoord van premier Drees en verdere discussie, pp. 1393 II- 1409, alwaar

1981



IX. Binnenlandse Zaken

eindstemming over de motie-Wagenaar. Voor het standpunt van Beel in 1955: Mem. v. Antw., 
Rijksbegr. 1955, hfdst. V, HEK 1954-1955 Bijl. A, 9 mrt. 1955, nr. 3700, 88a, p. 11. Zie over dit 
onderwerp in algemene zin: A.M. Donner, I. Algemeen deel, hfdst. VI, Am btenarenrecht, in: 
G.A. van Poelje e.a., Nederlands Bestuursrecht, I, uitgave 1962, Alphen a.d. Rijn 1967, spec. 
pp. 174-175; R. Bergamin, G.J.C. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten  (Pre
advies), Alphen a.d. Rijn 1979. Specifiek over de kwestie van de communisten in overheids
dienst: C.J.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten, in: Bergamin, Olde Kalter,
a.w., hfdst. 2, par. 4.6; C. Fluyt, Artikel 97b ARAR: een beroepsverbod?, doctoraalbijvak- 
scriptie Parlementaire Geschiedenis Nijmegen, 1985; P.P.T. Bovend'Eert, Het Verenigings- 
verbod voor ambtenaren van 1951, in: Politiek(e) Opstellen, nr. 7, 1987, pp. 49-61.

^  MR 30 mrt. 1948, pt. 2 e.

86 REA, 28 jan. 1948, pt. 16; REA 23 mrt. 1948, pt. 9; REA 21 mei 1948, pt. 5; REA 26 mei 1948, pt.
10 b. De V.S. hadden Nederland laten weten geen bezwaax te hebben tegen de bouw van sche
pen voor de Sovjet-Unie.

87 MR 1 mrt. 1948, pt. 2 B h; MR 8 mrt. 1948, pt. 2 m; MR 12 april 1948, pt. 2 j.

^ M R  1 mrt. 1948, pt. 2 B j.

89 Albert Helman, nom de plume van Lou A.M. Lichtveld, geboren in Paramaribo in 1903. Jour
nalist, schrijver en diplomaat. Onder de oorlog in Nederland, alwaar lid Grote Raad van de 
Illegaliteit. Na de bevrijding lid noodparlement. Publiceerde in 1945 te Amsterdam Suriname 
aan de tweesprong, waarin hij een program van actie voor de toekomst Suriname ontwierp. Hij 
hekelde daarin wel de conservatieve geest in Nederland, dat als democratisch land de kolo
niën ondemocratisch regeerde, maar wenste niet de band met Nederland te verbreken. In 1949 
vertrok Lichtveld naar Suriname, waar hij vele functies bekleedde. In 1961 gevolmachtigd 
minister van het Koninkrijk der Nederlanden in Washington. Bekendste roman: De stille 
plantage (1931), omgewerkt in 1952 tot De laaiende stilte. Bekend essay van zijn hand: Teuto- 
nenspiegel, dat onder de oorlog illegaal is verschenen onder schuilnaam en -titel: Friedrich 
Nietzsche, Aldus sprak Zarathustra (1944); na de oorlog herdrukt (1946).

90 Resp. MR 12 april 1948, pt. 2(persconferenties); 5 april 1948, pt. 2 c (levering persen door 
USSR) en 31 mei 1948, pt. 2 h (levering onderdelen door USSR).

91 Wagenaar, TK 12 dec. 1947, p. 777; reactie Gielen, p. 778; intrekking motie, p. 779 I. Be
doelde uitlating minister in Mem. v. Antw., nr. 600 VI 6, p. 47 II. Een belofte was dit niet: "een 
dergelijke oplossing zou ... wederom gevonden kunnen worden (als in 1946)".

92 MR 15 mrt. 1948, pt. 2 e.

93 Gielen, EK 29 april 1948, p. 557 II: uitsluiting CPN van zendtijd; Van Santen, p. 561 II; 
Gielen, p. 563 II. Aanvaarding begroting OKW, p. 564 II, EK 1948. Voor een plaatsing van dit 
overheidsingrijpen in een breder kader J.H.J. van den Heuvel, Gij zult geen aanstoot geven. 
Overheidsingrijpen in programma's van radio en televisie na de Tweede Wereldoorlog, in: Een  
vrij zinnige houding. De VPRO en Nederland 1926-1986, Baarn 1986, pp. 235-281, waar de 
zaak-1948 i.v.m. de CPN wordt vermeld op p. 251.

94 MR 31 mei 1948, pt. 2 i.

9° Interpellatie Hoogcarspel over belemmering CPN-propaganda door lagere overheden, 23 
juni 1948 TK, pp. 2031 I- 2033 I, antw. minister Witteman, idem, pp. 2033 II- 2035. De toestem
ming voor deze interpellatie was door de Tweede Kamer verleend op 10 juni 1948, p. 1069 TK.

9  ̂Stokvis in TK, 3 dec. 1946, pp. 590-591 I; Korthals, idem, p. 591; vaag antwoord Beel, idem, 
pp. 591 II- 592. Voor de ontwikkelingen rondom CVD-BVD in de volgende kabinetsperiode:
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P.P.T. Bovend’Eert, De Binnenlandse Veiligheidsdienst in opspraak, in: Politiek(e) Opstellen
6,1986, uitgave van het CPG te Nijmegen, pp. 19-30.
Over de financiële kant van de CVD-BVD in de periode-Beel en de eerste jaren van de peri- 
ode-Drees I het volgende. Doordat bij KB van 11 okt. 1947, Stbl. nr. H.346, een ministerie van 
Algemene zaken was ingesteld, werd een nieuw hoofdstuk II A aan de Rijksbegroting toe
gevoegd voor de diensten, die tot dusver onder hoofdstuk II (afd. VII) vielen, waaronder de 
uitgaven voor de CVD. Die uitgaven voor de CVD werden voor 1948 (zie Rijksbegr. 1948 II A, 
apart ingezonden op 7 april 1948, HTK 1948-1949 Bijlagen A) geraamd op 786.000 gulden, na
melijk 520.000 personeelskosten; 206.000 materiële kosten; 60.000 geheime uitgaven. (Door de 
salarisverhoging van de ambtenaren in 1948 is deze begrote post overschreden en kwam uit op 
844.465 gulden). Ten opzichte van het voorgaande jaar was de begrotingspost voor de CVD 
aanzienlijk ingekrompen: voor 1947 stond 1.048.000 genoteerd (570.000 personeelskosten; 
377.000 materiële kosten; 100.000 geheime uitgaven; 1000 representatiekosten). (Dit bedrag is 
uiteindelijk iets lager uitgevallen, nl. 975.180 gulden). Voor 1946, toen de CVD werd opgericht
- na de opheffing van het BNV - met een geheel ander takenpakket dan het BNV (dat poli
tiële bevoegdheden had en betrokken was bij het opsporen van verraders e.d. uit de oorlogs
tijd, waar de CVD naar Beels Toelichting, op 27 nov. 1946, op zijn begroting voor 1947 het ver
zamelen van inlichtingen met het oog op de algemene landspolitiek en de veiligheid van de 
staat als taak had) was voor de CVD 471.000 gulden uitgetrokken (voor 5 maanden in 1946). In 
het jaar 1946 bedroegen de kosten voor het BVN-in-liquidatie 1.8 miljoen gulden. De Memorie 
van Toelichting op de begroting voor 1948 maakte duidelijk dat bij de CVD (én bij de in 
oprichting verkerende Buitenlandse Inlichtingen Dienst) sterk was bezuinigd. Suppletoir is 
voor 1948, b.v. met het oog op een communistische dreiging, geen verhoging aangevraagd. De 
toestand van de financiën van het land liet toen een uitbreiding van de CVD niet toe, aldus de 
Memorie van Toelichting op het wetsontwerp nr. 1255 van 4 juni 1949, waarbij suppletoir voor 
de CVD voor 1949 een verhoging van ca. 20% werd voorgesteld. De raming voor 1949, die eind 
1948 was ingediend, had nauwelijks enige stijging laten zien (tenzij als gevolg van de salaris
maatregelen voor alle rijksambtenaren), nl. 811.000 gulden. Pas bij de begroting voor 1951 wer
den de uitgaven voor de inmiddels in 1949 van CVD in BVD omgedoopte en bij het ministerie 
van Binnenlandse Zaken ondergebrachte (zie KB 8 augustus 1950 nr. 51) Dienst naar de advie
zen van de commissie-Prinsen, - een van de taken was de regering voor te lichten over moge
lijke ordeverstoringen als gevolg van agitatie, waardoor BiZa meer aangewezen leek voor het 
beheer van deze Dienst onder afd. IV Openbare Orde en Veiligheid van dit ministerie - ver
dubbeld tot 2.4 miljoen gulden, maar dat was na het uitbreken van het Koreaconflict op 25 juni 
1950. In de Mem. v. Antw. van 9 nov. 1949 bij de begroting voor Binnenlandse Zaken voor 1950 
werden de uitgaven voor de BVD gezien mede als gevolg van de verplichtingen uit het 
NAVO-verdrag voor het verzorgen van preventieve beveiliging ten aanzien van over
heidsdiensten en vitale bedrijven. Het was noodzakelijk de handen ineen te slaan ter bestrij
ding van aanslagen op Christendom en democratie, aldus de minister van BiZa. Het betekent 
dat in de periode-Beel en nog een jaar daarna aan de uitgaven voor de CVD niet was te merken 
dat er een acuut binnenlands gevaar van communistische zijde dreigde. Wél heeft de CVD 
voldoende armslag gehad bijvoorbeeld om de regering voor te lichten over mogelijke ordever
storingen ten gevolge van de Indische politiek. Het is niet onmogelijk dat de grote rust, waar
mee deze politiek - óók de eerste politiële actie - werd ontvangen, voor de CVD minder werk 
aan de winkel heeft betekend. Ook moet hier worden genoemd de twijfel ten tijde van de peri
ode-Beel bij overheid en Kamers over de efficiëntie van deze Dienst, die toch in het verlengde
- grotendeels ten onrechte - werd gezien van het omstreden Bureau Nationale Veiligheid. Dat 
kan geleid hebben tot terughoudendheid bij het voteren van gelden voor de CVD. De commis- 
sie-Versteeg onderzocht de houding van de CVD-chef Einthoven als commissaris van politie
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in Rotterdam bij het begin van de bezetting, die er op neerkwam dat twee politieambtenaren 
opdracht van Einthoven zouden hebben gekregen om twee Nederlandse militairen, die door de 
Duitsers ervan beschuldigd werden Duitse krijgsgevangenen te hebben doodgeschoten, op te 
sporen en aan de Duitsers uit te leveren. De commissie-Wijnveldt, zo genoemd naar de 
voorzitter van deze commissie mr. dr. J. Wijnveldt, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der 
Nederlanden, waarvan verder deel uitmaakten de burgemeester van Haarlem en vervolgens 
CdK van Utrecht, M.A. Reinalda (PvdA), en het Eerste Kamerlid generaal b.d. H.F.M. baron 
Van Voorst tot Voorst (KVP), had tot taak gekregen te onderzoeken in hoeverre de kritiek op 
het beleid van het BNV gerechtvaardigd was, waarbij in het bijzonder aandacht moest wor
den geschonken aan de vraag welke rol de heer Sanders bij deze dienst had vervuld, alsook na 
te gaan onder welk departement de CVD, gelet op het daaraan ten grondslag liggende doel, 
diende te ressorteren en over de daarmee samenhangende onderwerpen voorstellen te doen. 
Aldus Beel in de TK, 3 dec. 1946, p. 592 I. Korte tijd later kon al worden bekend gemaakt dat de 
vraag of het hoofd van de afdeling opsporing van het BNV, W. Sanders, stukken bij dat Bu
reau zou hebben doen verdwijnen, ontkennend moest worden geantwoord, maar dat de commis
sie-Wijnveldt wel tot de conclusie was gekomen dat Sanders de drijvende kracht was bij het 
gebrek aan samenwerking binnen het BNV, waarvan Einthoven het slachtoffer was geworden 
en waardoor het BNV niet adequaat kon functioneren, aldus de gegevens uit het Voorlopig 
Verslag, 10 juni 1948, en de Mem. v. Antw., 20 juli 1948, m.b.t. afd. III en IV van hfdst. II A 
Rijksbegroting 1948. Einthoven, de trait d’union tussen het BNV en de CVD kwam er gunstig 
van af. Zie Einthoven, Tegen de stroom in, pp. 185-231. Over het conflict Einthoven-Sanders 
(die lid was van de PvdA en zich verzette tegen de wijze waarop Einthoven omging met be
paalde dossiers): Rudie van Meurs, De BVD. Samenzweren tegen ambtenaren, studenten, jour
nalisten, dominees, en andere democraten, Amsterdam 1978, spec. par. 1.

97 In het artikel van J.C.H. Blom, Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de 
stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950), in: P.W. Klein, G.N. van der Plaat (red.), 
Herrijzend Nederland. Opstellen over Nederland in de periode 1945-1950, 's-Gravenhage 
1981 (ook: BMGN 96, jrg. 1981, nr. 2), pp. 125-158, worden NIPO-persberichten gehanteerd 
(tabellen 1 en 2), waaruit blijkt dat spontaan een thema als anti-communisme door de onder
vraagden niet primair wordt gesteld (wederopbouw, lonen-prijzen, oplossen Indië-zaak staan 
wél voorop), maar dat bij een keuze uit vijf mogelijkheden, waar het bij de verkiezingen van
1948 om zou gaan, de strijd tegen het communisme voorop staat (48%), gevolgd door betere le
vensvoorwaarden voor de arbeider (25%) en de Indië-politiek (14%).
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X
O n d e r w i j s , K u n s t e n  e n  W e t e n s c h a p p e n

I. Minister Gielen, diens reorganisatie van O.K. en W. en de interpellatie 
Joekes

M inister Gielen en zijn onderwijsplan
De nieuwe minister van O.K. en W. was Jos.J.Gielen, op 26 september 

1889 te Rucphen in West-Brabant geboren. Gielen had voor onderwijzer ge
studeerd, de hoofdakte behaald en in 1924 de akte MO Nederlands. Hij was 
toen al leraar Nederlands te Hulst. Hij studeerde tegelijkertijd Nederlands 
aan de Universiteit te Gent, welke studie hij in 1930 afsloot met een promo
tie summa cum laude op een proefschrift getiteld "De wandelende Jood in 
volkskunde en letterkunde". In 1938 werd Gielen benoemd tot inspecteur 
van het Lager Onderwijs te Roosendaal.1 Na de oorlog kreeg hij de post van 
hoofdinspecteur in Nijmegen. Gielen had enig engagement ontwikkeld met 
het politieke leven in Nederland. Als lid van de Nationale Advies-Com- 
missie was hij in 1945 betrokken bij het adviseren van de regering. Hij was 
ook lid geworden van de Nederlandse Volksbeweging, maar meende, toen 
eenmaal de PvdA begin 1946 was opgericht, zich na aanvankelijke aarzeling 
bij de KVP te moeten aansluiten uit bezorgdheid voor het bijzonder onder
wijs.2 Deze bezorgdheid, gepaard aan ontevredenheid over het beleid van de 
eerste na-oorlogste socialistische minister van O.K. en W., Van der Leeuw, 
was blijkens veel commentaren in de katholieke pers kort voor en tijdens 
de kabinetsformatie van 1946 wijd verbreid in katholieke kring. Van der 
Leeuw stond immers een onderwijs- en cultuurpolitiek voor, die onder 
krachtige overheidsleiding over de muren van de zuilen heen zou reiken, 
aansluitend bij de veronderstelde wens tot vernieuwing na de oorlog, die 
echter met de uitslag van de verkiezingen van 1946 een voortijdig einde 
leek te hebben gevonden. Gielen had zijn opvatting over de aan Van der 
Leeuw toegeschreven wens naar staatsopvoeding en confessioneel indiffe
rentisme onder pseudoniem in het Brabants Nieuwsblad op 17 juni 1946 
geëtaleerd.3

Al kort na de verkiezingen van 17 mei 1946 - er was nog geen formateur 
benoemd - circuleerde de naam van Gielen als kandidaat voor het minister
schap van O.K. en W. in sommige katholieke bladen.4 Het Tweede Kamerlid 
voor de KVP Teulings, die als voorzitter van de vereniging "Ons Middel
baar Onderwijs in Noord-Brabant" goed was ingewerkt in de onderwijswe
reld en tot de top van de KVP behoorde, heeft kort na de benoeming van 
Beel tot formateur in een brief de aandacht van Beel gevestigd op de persoon 
van Gielen als kandidaat voor O.K. en W. Gielen werd aanbevolen als een 
persoon die uitstekend op de hoogte was van de verschillende onderwijs
sectoren en ervaring had met de ambtelijke sfeer. Een tweede kandidaat die 
Teulings noemde was het lid van de Voorlopige Staten-Generaal (Tweede 
Kamer), dr.H.J.J. van Velthoven (RKSP-KVP). Gielen was echter favoriet en
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zou dat nog meer worden, doordat hij aan Teulings een nota deed toeko
men met verschillende wensen ten aanzien van de onderwijssectoren. 
Teulings heeft deze nota op 18 juni 1946 aan Beel gestuurd.

De nota van Gielen is een opmerkelijk stuk, omdat hierin hoofdlijnen 
van het latere beleid van Gielen als minister van O.K. en W. goed zijn te 
onderkennen. Zo wenste Gielen vóór alles minder staatsbemoeiing en meer 
steun aan het particulier initiatief. Opvoedend onderwijs zonder basis van 
een levensbeginsel was volgens Gielen uiterst moeilijk. De Nederlandse 
Onderwijsfilm (NOF) diende derhalve in particuliere handen gelegd te wor
den. Het departement van O.K. en W. was volgens hem in de top overgeor
ganiseerd. In feite waren de directeuren-generaal onnodige tussenschakels 
tussen de minister en de afdelingen geworden. Er waren ook te veel afdelin
gen opgericht voor allerlei taken, zoals voor Lichamelijke Opvoeding. De 
aparte adviseurs die voor de kunsten waren aangetrokken waren volgens 
Gielen glad overbodig. Herziening van de wetgeving met het doel geheel 
nieuwe schooltypen te scheppen kon pas na 10 of 15 jaar plaats vinden. In 
verband met de zorgelijke toestand van de financiën vond hij dat slechts die 
vernieuwingen moesten worden doorgevoerd, die zo goed als geen geld 
zouden kosten en al enige jaren op afdoening wachtten, zoals de examen
programma's, de positie van de moedertaal, de waardering van de bevoegd
heden voor het Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs. Wel kon de algemene 
onderwijsvernieuwing worden voorbereid. Er moest ruimte komen voor 
bepaalde beperkte vormen van vernieuwing, zoals de toepassing van psy
chotechniek in aanvulling op examens, herziening van de subsidiëring van 
de kweekscholen, klassesplitsing in het middelbaar onderwijs en de invoe
ring van herscholingscursussen. De opleidingen voor leerkrachten aan het 
Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs en voor het Voortgezet Hoger en Mid
delbaar Onderwijs moesten worden verbeterd. Het schooltoezicht moest 
worden herzien. Het was volgens Gielen dwaas dat er enkele tientallen in
specteurs voor de Lichamelijke Opvoeding waren en voor sommige onder
wijsvormen vrijwel geen. Een hervorming op dit terrein, waarbij rekening 
werd gehouden met de aantallen leerlingen en leerkrachten, de spreiding 
over het land en de aard van het onderwijs, moest het evenwicht herstellen 
en behoefde geen geld te kosten. De kunsten en wetenschappen moesten 
langs de bestaande organen worden bevorderd. Evenzo moest de school- 
plichtvrije jeugd via de bestaande jeugdverenigingen worden geholpen. De 
opleiding van jeugdleiders diende onder waarborgen van deugdelijkheid en 
zuinigheid door deze verenigingen zelf ter hand te worden genomen. 
Gielen stond voor deze groep jongeren de invoering van verplichte cursus
sen voor. Ten aanzien van het Hoger Onderwijs wilde Gielen een maat
schappelijke aanpassing bereiken. Voor het begaafde volkskind moest de 
mogelijkheid tot het volgen van middelbaar en hoger onderwijs openstaan.

Zoals nog zal worden beschreven in deze paragraaf heeft Gielen, eenmaal 
minister geworden, een deel van deze blauwdruk onmiddellijk doorge
voerd. Gielen was, blijkens de brief ter begeleiding van de genoemde nota 
aan Teulings van 15 juni 1946, ervan overtuigd dat alleen een doorgewin-
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terde onderwijsman in staat zou zijn een reorganisatie op het ministerie 
van O.K. en W. door te voeren en niet de speelbal te worden van een aantal 
socialistische hoofdambtenaren die de eenheidsschool en de eenheidsjeugd- 
beweging voorstonden. Hij hoopte dan ook dat Beel een goede katholieke 
kracht voor dit zware werk zou kunnen vinden. Beel, die Gielen niet kende, 
heeft het advies van Teulings en mogelijk van anderen gevolgd. Hij heeft 
Gielen gevraagd minister voor O.K. en W. te worden en had op 24 juni 1946 
met de kandidaat een onderhoud over diens positie als minister. Beel wist 
wat Gielen wilde, gezien de hem toegestuurde nota. Aangenomen kan wor
den dat in algemene termen over dit program van Gielen in het kader van 
de lijnen van de Proeve van een program is gesproken en dat Beel Gielen de 
vrije hand heeft gegeven om deze wensen door te voeren. Gielen was bereid 
de post van minister van O.K. en W. in het door Beel te leiden kabinet te 
aanvaarden.5 De keuze voor Gielen was begrijpelijk gegeven de wens van de 
KVP om de overwinning bij de Kamerverkiezingen zeker tot gelding te 
brengen door benoeming van een katholieke onderwijsminister met de no
dige zorg voor het herstel en zo mogelijk uitbreiding van het bijzonder on
derwijs. Het opofferen van Van der Leeuw als minister van O.K. en W. 
werd in PvdA-kring wel betreurd, maar men legde zich daarbij neer gezien 
het uitzicht op continuering van socialistische ministers op andere belang
rijke posten in het rooms-rode kabinet. Gielen gold als een specialist voor 
(lager-) onderwijszaken; juist hier lag een groot werkterrein. Er was een vas
te hand nodig om na de verwoestingen van de oorlog het onderwijs gaande 
te houden, ondanks de geringe middelen. Gielen had in zijn nota aangege
ven hoe op bepaalde afdelingen en in de organisatie van het departement 
kon worden bezuinigd om het gewone onderwijs veilig te stellen. Ook werd 
de salariëring in het onderwijs algemeen als zeer onvoldoende gezien en 
was verhoging onontkoombaar. Het was te voorzien dat voor deze maatre
gelen geld moest worden gevonden op de onderwijsbegroting ten nadele 
van afdelingen, die als kenmerkend voor het maatschappijvernieuwende 
beleid van Van der Leeuw konden worden beschouwd. Gielen, die zich uit
sluitend wenste te richten op een geleidelijke onderwijsvernieuwing, zou 
hierover, toen hij eenmaal bepaalde bezuinigen op het departement plomp
verloren had aangekondigd, door Joekes (PvdA) in de Tweede Kamer wor
den geïnterpelleerd: een machteloos gebaar, omdat ook de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer bezuiniging en salarisverbetering voor onderwijskrachten 
nodig vond.

De verwachtingen die in onderwijskringen van deze minister, die van
wege zijn NVB-lidmaatschap als "vernieuwd" gold, werden gekoesterd zijn 
ten dele ingelost. Gielen heeft zijn aandacht sterk gericht op het herstel van 
het onderwijs en de onderwijssalarissen flink verbeterd. De gewone onder
wijzer en leraar konden met het beleid van deze minister tevreden zijn. 
Daartegenover stond de wrok van diegenen die onder het snoeimes van 
Gielen waren gevallen en hadden moeten bloeden om ruimte te maken 
voor dit beleid. Het is deze spraakmakende groep, voortkomend uit het later 
tot bijna mythische proporties opgeblazen tijdvak van minister Van der

1987



X. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

Leeuw, die het beeld van Gielen heeft weten te verguizen, waarvoor Gielen 
zelf door zijn optreden en de KVP door de onverhoedse overstap in 1948 op 
een andere kandidaat voor het departement van O.K. en W. aanknopings
punten hebben geboden. Toch had de KVP reden om deze minister te steu
nen. De formatieafspraak over de verbetering van de financiële verhouding 
ten aanzien van het bijzonder hoger onderwijs kon in de periode-Beel wor
den nagekomen, waarmee een belangrijke wens van deze partij was ver
vuld. Andere afspraken tijdens de formatie gemaakt moesten door de korte 
tijdsspanne voor het kabinet-Beel onuitgevoerd blijven. De afspraken over 
de vernieuwing van het onderwijs - versterking van de zedelijke en dan 
vooral de christelijke beginselen voor individu en gemeenschap en de door 
de PvdA-onderhandelaar bij de kabinetsformatie-1946, Van der Goes, inge
brachte punten als karaktervorming, de aesthetische en de staatsburgerlijke 
vorming - , de volledige gelijkstelling van het middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs op financieel terrein, de aandacht voor de uitbreiding van 
het bijzonder vakonderwijs, het opzetten van een beurzensysteem voor 
studenten en het vraagstuk van de bestuursautonomie van de universitei- 
ten konden door Gielen niet worden geconcretiseerd. De bepaling in de 
Proeve van een regeringsprogram-1946 dat de culturele vernieuwing vooral 
moest komen uit de eigen organen van de geestelijke stromingen in het 
volk, waarbij de overheid slechts stimulerend zou moeten optreden, heeft 
Gielen als basis genomen om zijn reorganisatie van het departement te 
kunnen doorvoeren. Gielen kon zich in dat deel van de paragraaf voor on
derwijs in de Proeve van een regeringsprogram-1946, dat de realisatie was 
van enkele KVP-wensen, goed herkennen: terugkeer van het onderwijs- en 
cultuurbeleid in de vertrouwde bedding van de herstelde zuilen, waarbij de 
overheid slechts voorwaarden diende te scheppen en stimulerend en coör
dinerend zou werken. De vernieuwing van het onderwijs en de doorwer
king daarin van de hiervoor genoemde punten had wel Gielens aandacht, 
maar het herstel van het onderwijs stond voorop. In de hierna volgende 
paragrafen over het onderwijs-, kunsten- en mediabeleid zal het optreden 
van Gielen als minister van O.K. en W. in het kabinet-Beel tegenover de 
Kamers deze richting in het beleid van Gielen in al haar facetten bevestigen.

Doordat hij lang in het onzekere werd gelaten over zijn toekomst als mi
nister heeft Gielen tijdens de formatie van het kabinet-Drees-Van Schaik 
gemeend dat hij zijn beleid kon voortzetten. Achter de coulissen waren de 
voormannen van KVP en PvdA in de Tweede Kamer, Romme en Van der 
Goes van Naters, inmiddels overeengekomen om stilzwijgend de weder
zijdse stenen des aanstoots, Vos en Gielen, buiten de formatie te houden.6 
Gielen gold voor de PvdA lange tijd als symbool voor de afbraak van het be
leid Van der Leeuw, al groeide met de tijd de waardering bij de PvdA voor 
hetgeen Gielen voor het onderwijs had bereikt. Toch bleef een zekere irrita
tie, ook door zijn pedante manier van optreden in de Kamers, bij de PvdA 
levend. Opmerkelijk is dat de KVP, die met Gielen toch een onvermoeibaar 
strijder voor het bijzonder onderwijs aan het roer bij O.K. en W. had, Gielen 
zo snel en onbehoorlijk heeft laten vallen (Gielen moest van zijn opvolger
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Rutten horen dat hij niet meer als minister zou optreden).7 Vond Romme 
minister Gielen van te gering - intellectueel en politiek - gewicht toen 
Rutten als mogelijke kandidaat in het vizier kwam? Gielen is in 1949 tot 
hoogleraar Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen be
noemd. In datzelfde jaar werd hij ondervoorzitter van de KVP (tot 1961). In 
de zestiger jaren vestigde Gielen de aandacht van de pers op zich, toen hij 
naar aanleiding van de Nacht van Schmelzer zijn partijlidmaatschap opzei.8

D e reorganisatie van het ministerie van O.K. en W. als plan
Gielen had nauwelijks zijn ambt in 1946 aanvaard, of hij werd naar aan

leiding van het overleg met zijn topambtenaren over de opstelling van de 
begroting van O.K. en W. voor 1947 gedwongen de boedel van zijn voor
ganger te inventariseren. Gielen moest tot zijn schrik vaststellen dat er top
ambtenaren waren die tot centralisatie op allerlei gebied wilden komen via 
het stellen van subsidievoorwaarden. Hij bemerkte ook dat de begroting als 
zodanig vaak met de natte vinger was opgesteld, vooral waar het ging om de 
inschatting van de kosten van een nieuwe afdeling als die voor Vorming 
buiten Schoolverband (een van de nieuwe directoraten-generaal, naast die 
van Onderwijs en die voor Kunsten en Wetenschappen, van Van der 
Leeuw). De minister die wars was van elke centralisatie via de staat en een 
zakelijk verantwoorde begroting nastreefde, zag een eigen beleid gefrusteerd 
door een aantal hoge ambtenaren, die binnen het departement toch al slecht 
lagen. Enkele van deze topfunctionarissen waren immers door Van der 
Leeuw binnengehaald en op hun hoogste salarismogelijkheid ingepast met 
voorbijgaan van de zittende staf. Gielen begreep dat hij, wilde hij als minis
ter in deze slangenkuil overleven, snel knopen moest doorhakken, onwil
lige ambtenaren eruit werken en overbodig geachte afdelingen opheffen of 
kortwieken. Alleen dan kon hij binnen de begrotingsruimte werken aan de 
centrale taken van het ministerie volgens de richtlijnen die bij de kabinets
formatie tussen KVP en PvdA waren overeengekomen.9 Gielen liet er ver
volgens geen gras over groeien en ontwierp op eigen houtje een reorganisa
tieplan voor zijn departement, waarin hij overigens uitging van al eerder 
bij hem gegroeide opvattingen over de wijze waarop het ministerie van 
O.K. en W. diende te worden georganiseerd - zie zijn al eerder aangehaalde 
nota van 18 juni 1946 aan Teulings. Men kan aannemen dat deze reorgani
satieplannen aansloten bij hetgeen een deel van hen, die vooral in prote- 
stants-christelijke en katholieke kring professioneel met het departement te 
maken hadden, over de opbouw van het departement onder Van der Leeuw 
moeten hebben gedacht. Ook Gielen zal zijn ideeën ergens vandaan hebben 
gehaald en moet hebben geweten dat zijn reorganisatieplannen in den lande 
begrip en zelfs waardering zouden kunnen vinden. In de vergadering van 
de ministerraad van 22 juli 1946 gaf de minister van O.K. en W. een toelich
ting op de voorgenomen reorganisatie van zijn ministerie. De minister be
pleitte het ontslag van de door Van der Leeuw benoemde regeringsadvi
seurs voor muziek, toneel en letteren, te weten dr. E.Reeser, dr. 
B.Hunningher en mr.M.Nijhoff, de opheffing van alle directoraten-generaal
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(resp. dr. Ph.J.Idenburg, mr. H.J. Reinink en A.Oosterlee) en van de Rijks
dienst voor de Lichamelijke Opvoeding (L.O.) en Sport (directeur dr. 
J.Miedema). Deze Dienst, onder het vorige kabinet tot stand gebracht, werd 
opgedeeld: de Lichamelijke Opvoeding werd een onderafdeling van de Af
deling Lager Onderwijs en de Sport werd een onderafdeling van de Afdeling 
Jeugdvorming buiten Schoolverband. De directoraten-generaal zouden op
gaan in Afdelingen: Lager Onderwijs, Nijverheidsonderwijs, Hoger Onder
wijs, Oudheidkunde, Kunsten en Jeugdvorming buiten Schoolverband. 
Deze laatste Afdeling zou gekortwiekt worden. Op de begroting voor O.K. en 
W. zou in totaal 8.2 miljoen gulden worden bezuinigd door deze reorgani
satie, geld dat de minister best kon gebruiken om zijn onderwijzers beter te 
betalen.10 Daar het nog slechts om een eerste aankondiging ging, zo moeten 
de aanwezige ministers hebben gemeend, kon men deze plannen ad acta 
leggen in afwachting van de concrete KB's.

Gielen nam vervolgens stappen alsof de reorganisatie al een beklonken 
zaak was. Op 23 juli 1946, een uur na de Troonrede, heeft hij aan een aantal 
aanwezige betrokken ambtenaren medegedeeld dat zij ontslagen waren. 
Idenburg werd telefonisch op de hoogte gesteld van zijn dreigend ontslag als 
d.g. en Reinink moest van zijn ambtenaren zijn mogelijk ontslag als d.g. - 
hij was daarnaast secretaris-generaal en zou die functie ook behouden - na 
terugkomst van een reis vernemen. Enkele dagen later verscheen in de pers 
een communiqué over de reorganisatieplannen, waarin Gielen liet mede
delen dat de actieve cultuurpolitiek van de vorige bewindsman zou worden 
voortgezet en dat de zorg voor de jeugd buiten schoolverband, voor zover 
de staat daarmee bemoeienis zou hebben, door het aangepaste apparaat zou 
worden behartigd. De organisatie voor de verzorging van de kunsten zou 
een vereenvoudiging ondergaan. Getracht zou worden om het betrokken 
personeel elders binnen het departement onder te brengen.11 De verzekering 
van Gielen dat hij het beleid van zijn voorganger met een aangepast 
apparaat zou voortzetten vermocht niet de ontevredenheid weg te nemen 
bij diegenen, die de inspanningen van Van der Leeuw voor een door de 
overheid ondersteunde cultuurspreiding, jeugdzorg en sportbeoefening 
voor een kenmerk hielden van naoorlogse vernieuwingen. Met name H et 
Vrije Volk, nauw verbonden met de PvdA, maakte zich tot tolk van dit deel 
van de natie. De noodzaak tot bezuiniging erkennend, vroeg dit blad zich af 
wat er over zou blijven van het beleid van de voorganger, dat het blad om
schreef als een streven naar algehele geestelijke verheffing van de massa 
teneinde mede de verwildering van de oorlogsjaren te overwinnen. Mel
ding werd gemaakt van de onrust bij de kunstenaars, die - door het voorge
nomen ontslag van de regeringsadviseurs in kunstzaken - een terugkeer tot 
de vooroorlogste regeringsopvatting over kunst als niet noodzakelijke fran
je vreesden. Het Vrije Volk bepleitte een verzoek om opheldering in het 
parlement en weet de kwestie aan een overmaat aan ijver bij een tekort aan 
bestuurservaring van deze minister.12 De Waarheid zag in de stappen van 
Gielen een rigoureuze afbraak van het beleid van zijn voorganger en de 
keerzijde van de aangegane coalitie tussen PvdA en KVP. Het Parool was
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enigszins bevreesd voor de kansen de coalitie overeind te houden, indien 
deze reorganisatie al voorwerp zou worden van verschil van mening tussen 
de coalitiepartners. Het blad drukte de opinie van een socialistische senator 
af die er voor pleitte om eerst de totale effecten van de maatregelen van 
Gielen af te wachten.13 De Volkskrant veronderstelde dat Gielen wel goede 
reden zou hebben gehad voor zijn plannen, die dan wel op een opvallende 
wijze tot stand werden gebracht. Een blad als De Maasbode, dat in juni 1946 
het beleid van Van der Leeuw had aangevallen en had aangedrongen op een 
krachtige minister met positief christelijke beginselen, achtte het rumoer 
om Gielens maatregelen voorbarig en heetgebakerd. Een groot provinciaal 
en katholiek dagblad als De Gelderlander steunde de voorstellen van Gielen 
op andere gronden: het mes moest worden gezet in de welig tierende amb- 
tenarenklimop, waardoor geld kon worden vrijgemaakt voor hulp aan de 
door de oorlog getroffen gebieden in het land. Steun kreeg de minister ook 
van het dagblad Trouw , dat de verontwaardiging in het linkse kamp dema
gogie noemde. De N R C  daarentegen was van oordeel dat er aanleiding tot 
emoties was. Er was met de ondergeschikten op het departement geen over
leg gepleegd. Dat er bezuinigd moest worden was duidelijk. De bezuiniging 
betekende niet veel, omdat het departement van O.K. en W. slechts een zeer 
klein deel van de begroting voor 1947 opeiste. Er dreigde volgens de N R C  
een geheel ander gevaar dan cultuurafbraak, namelijk het begin van een 
stelsel, waarbij elke minister de staf van zijn departement aanpast aan zijn 
politieke gezindheid. Het was niet onbekend dat Gielen een van de weinige 
katholieken op het departement was en dat de ontslagen topambtenaren de 
PvdA welgezind waren.14

De storm die landelijk was opgestoken over de plannen van Gielen kon 
de PvdA niet onberoerd laten. De ostentatieve breuk met het beleid van zijn 
voorganger had Gielen in de schijnwerpers van de publiciteit gebracht, zodat 
de PvdA, ook al had de politieke leiding van deze partij zich neergelegd bij 
de verkiezingsnederlaag en de bijgevolg veranderde politieke krachtsver
houdingen in parlement en regering, wel iets moest doen om de gemoede
ren in eigen kring te sussen.15 Het partijbestuur van de PvdA, bijeen in Den 
Haag op 27 juli 1946, liet al onmiddellijk weten verontwaardigd en veront
rust te zijn over de plannen van de minister. De maatregelen zouden het 
rechtsbewustzijn van velen hebben geschokt.16 Op 31 juli 1946 vroeg A.M. 
Joekes, oud-vrijzinnig-democraat en lid van de fractie van de PvdA in de 
Tweede Kamer, een interpellatie aan over de voorgenomen reorganisatie bij 
O.K. en W., naar aanleiding van berichten en mededelingen hierover. 
Joekes kon geacht worden als "doorbraak"-man affiniteit te hebben met het 
streven van Van der Leeuw en van diens hoge ambtenaren, van wie Joekes 
er enkelen goed kende. Door de interpellatie die de PvdA-fractie nodig acht
te om Gielen op de politieke grenzen in zijn beleid te wijzen en de eigen ge
lederen politieke wilskracht te tonen, te doen houden door een doorbraak- 
collega van Van der Leeuw kon deze fractie de interpellatie van veel poli
tieke lading ontdoen en de schade voor de coalitie beperkt houden: het leek 
er nu eerder op dat een doorbraaksocialist opkwam voor de nalatenschap
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van een andere doorbraaksocialist. Gezien de afloop van de interpellatie is 
door alle betrokkenen uit regering en parlement het signaal van de fractie 
van de PvdA in de Tweede Kamer ook zo begrepen.17

De interpellatie, bepaald op 2 augustus 1946, trok tjokvolle tribunes en 
rijen wachtenden op het Binnenhof, wat een enigszins crisisachtige stem
ming opriep.18 Het was niet een dreigende crisis die de menigte te hoop deed 
lopen, maar het eerste politieke evenement sedert het optreden van het eer
ste vol waardige, want gekozen parlement na de oorlog. Met deze interpella
tie kwam het echte parlementaire leven op gang. De regeringscoalitie werd 
op de proef gesteld. Van de kant van de regering woonden Beel en Lieftinck 
dan ook de interpellatie bij.

D e interpellatie-Joekes
Joekes begon met te refereren aan het communiqué en de berichten in de 

pers. Hij vroeg wat er nu precies ging gebeuren op O. K. en W.. Hierbij 
bracht hij ook de positie van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm in het 
geding, waarover hij bij geruchte ook had gehoord dat de minister er zekere 
reorganisatieplannen mee voorhad. Joekes vroeg zich af hoe al deze reorga
nisatieplannen zich verhielden tot de passages in de regeringsverklaring 
van 5 juli 1946, waarin hulde werd uitgesproken voor hetgeen door het vo
rige kabinet tot stand was gebracht op de weg naar herstel en vernieuwing, 
waarin voortzetting van dit beleid werd beloofd met het oog op de verbete
ring van de stoffelijke en geestelijke welvaart van de bevolking, waartoe het 
toegankelijk maken van geestelijke en culturele goederen, door steun aan 
culturele instellingen en jeugdorganisaties, als beleidsdoel was genoemd. 
Hoe verhielden zich deze plannen tot die delen in de Troonrede van 23 juli 
1946, waarin bijzondere aandacht voor de bestrijding van de verwildering 
van de jeugd en de verbetering van de geestelijke en lichamelijke volksge
zondheid figureerden?

Vervolgens somde Joekes op welke betekenis de bij de reorganisatie be
trokken afdelingen en diensten volgens hem hadden en hoezeer vooral de 
nieuwe afdelingen en diensten pasten in het in de bezettingstijd gegroeide 
besef van hetgeen de samenleving nodig had. Zo was volgens Joekes duide
lijk geworden dat de schone kunsten onderdeel waren van het leven, 
"waartegenover de Overheid niet passief mag blijven staan, maar actief 
moet zijn, actief niet in dien zin, dat zij leiding moet geven aan de kunst- 
vorming, maar actief in dien zin, dat de Overheid zich moet geroepen ach
ten om steun te verlenen, zo mogelijk een basis te leggen, om voor onze 
scheppende en uitvoerende kunstenaars - ... - de mogelijkheid voor hun be
staan en hun werken te versterken". Het ging niet alleen om het op aan
vrage verlenen van subsidies, maar vooral om het onderhouden van con
tacten met de kunstwereld, waardoor in goede verhouding met vrucht kon 
worden gewerkt. Voor dat doel was een drietal adviseurs aangetrokken. 
Voor deze adviseurs was, naar Joekes ter ore was gekomen, veel waardering 
gegroeid, juist omdat de contacten met het departement daarmee boven het
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H ET KIND EN H ET BADWATER

Uit: D e Groene Amsterdam mer 3 augustus 1946
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zuiver zakelijke waren getild. Het streven dat onder de vorige bewindsman 
was ingezet om de grondslagen voor het bestaan en het werk van de kuns
tenaars te versterken en klank, kleur en lijn in het land uit te dragen en te 
doen toevallen aan zo breed mogelijke groepen, was door de aangekondigde 
maatregelen volgens Joekes in gevaar gebracht. De taak van het directoraat- 
generaal Vorming buiten Schoolverband omschreef Joekes als: onderhou
den van contacten met de vrije organisaties en aanvullen, waar deze orga
nisaties nog niet werkzaam zijn. Grote groepen volkskinderen werden im
mers niet bereikt door de bestaande vrije jeugdorganisaties: er was dus een 
taak voor de overheid op dit gebied. "Jeremiades over de verwildering van 
de jeugd" waren voor Joekes een onvoldoende antwoord op dit probleem. 
Datzelfde gold voor de Dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport. Op scholen 
gebeurde op dit gebied al het nodige, maar buiten school nog te weinig, al 
noemde Joekes het goede voorbeeld van de organisatie voor lichamelijke 
opvoeding bij de mijnen, bij Philips en de PTT. Joekes vroeg de minister of 
de afbraak van dit apparaat ten departemente de doelmatigste wijze tot het 
voortzetten van de actieve cultuurpolitiek was. Was er het nodige overleg 
geweest met de betrokken hoofdambtenaren en met de ministers, wier 
voorgangers in 1945 (KB 9 november, Stscrt. 4 december 1945) de op te heffen 
Rijksdienst hadden ingesteld? Was de rechtspositie van de ambtenaren door 
dit massaontslag niet geschokt en daardoor het staatsbelang geschaad? Had 
de volksvertegenwoordiging bij een zo belangrijke wijziging in hetgeen in 
de begroting van 1946 van dit departement stond (de Rijksbegroting-1946 
moest nog in de Kamers worden behandeld), niet betrokken moeten zijn? 
Kon deze wijziging niet beter worden uitgevoerd, nadat de regering in over
leg met de Staten-Generaal, bij een ontwerp van wet tot wijziging van de 
Rijksbegroting-1946 hetzij bij de begroting voor 1947, een beslissing had ge
nomen?19

Gielen antwoordde onmiddellijk. Blij de gerezen misverstanden over 
zijn beleid te kunnen opruimen, aldus zijn aanhef, zette hij allereerst zijn 
bezwaar uiteen tegen een organisatiemodel op het departement, waarbij de 
na-oorlogse formaties (extra toegevoegd) dubbel zo groot waren als de afde
lingen voor onderwijs, terwijl de laatste groep ruim drie-kwart van het 
werk had te verzetten. Een groot aantal nieuwe afdelingen bestond uit een 
chef en twee ambtenaren - Gielen gewaagde hier van lits-jumeaux afdelin
gen - waardoor het hem voorkwam dat de organisatie niet zakelijk verant
woord was. Hij refereerde aan de slechte sfeer ten departemente door de 
nieuwbakken hooggesalarieerde topambtenaren die waren binnen gehaald. 
Bij het kleine aantal betrokken ambtenaren werden de contacten tussen de 
minister en de afdelingen slechts belemmerd door de ingestelde directora
ten. Als hoofdargument voor zijn reorganisatie meende Gielen een zakelij
ke overweging te hebben: de zware organisatie van dat moment was niet 
nodig, onlogisch en kostbaar. De Dienst voor L.O., grotendeels tot het Lager 
Onderwijs beperkt, had 68 inspecteurs in dienst; de totale onderwijsinspectie 
71. Dat was een duidelijke wanverhouding. Gielen meende dat het beter was 
de aanstaande onderwijzers pedagogisch en didactisch voor de lichamelijke
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opvoeding te scholen. Hij zei haast gemaakt te hebben om juist een door 
hem te verdedigen begroting in te kunnen dienen. Hij betreurde het tegen
over zijn ambtenaren van ontslag gesproken te hebben. Het verwijt van ge
brek aan overleg wees de minister af met de mededeling dat zwijgzaamheid 
niet altijd werd betracht door de betrokken personen, al erkende hij dat 
breed overleg preferabel was geweest. De aangekondigde politiek op het ge
bied van de cultuur en de jeugdvorming buiten schoolverband zou worden 
voortgezet. Formeel zou een aantal functies worden opgeheven, evenzo de 
Rijksdienst voor L.O.. De regeringsadviseurs voor kunsten zouden echter in 
de nieuwe organisatie worden geïncorporeerd en de Rijksdienst worden ge
splitst. Van massa-ontslag was geen sprake. Met de collega's in het kabinet 
zou nog nader overleg worden gevoerd bij de besluitvorming over de reor
ganisatie. Hij kondigde aan de NOF te willen opheffen. De algemene ver
ontrusting - die hij gespeend vond van enige werkelijkheidszin - be
schouwde hij als een strovuur, dat hem niet van stuk zou brengen. Zijn 
motto bij de ambtsaanvaarding was: "Als God je helpt en als je je zelf kunt 
dwingen tot een volstrekte zakelijkheid bij het beoordelen van de proble
men, die op je zullen aanstormen, dan kun je wellicht voor God en het Ne
derlandse volk iets goeds verrichten."20

Voor Joekes bleef er na het openhartige antwoord van de minister, die 
daarbij niet geschroomd had de hand in eigen boezem te steken - al had hij 
niet alles verteld over hetgeen tussen hem en enkele hoofdambtenaren was 
voorgevallen en voor hem de belangrijkste aanleiding was geweest om door 
te tasten, nog los van zijn rotsvaste overtuiging dat de organisatie van het 
departement aan een herziening zonder meer toe was -, weinig anders meer 
over dan te verklaren het op de meeste punten oneens te zijn met de voor
genomen maatregelen van de minister. Hij wees er op dat Gielen als minis
ter moest zorgen over voldoende vertrouwen bij de Kamer te beschikken, 
hetgeen door het antwoord van de minister bij hem - "en ik neem aan: ook 
bij mijn politieke vrienden" - was aangetast 21 Die laatste veronderstelling 
bij Joekes was mis. Van der Goes goot olie op de golven - wellicht na een ge
sprekje met de minister-president - door de minister te loven voor diens 
openhartigheid en zijn tevredenheid te betuigen met de belofte van Gielen 
om voortaan breed overleg te voeren. Hij hield de minister aan diens belof
te een actieve cultuurpolitiek te willen voeren. Hoewel Van der Goes nog 
wat klachten had over het geringe bedrag voor Vorming buiten Schoolver
band, over de afschaffing van de regeringsadviseurs voor de kunst, over het 
opheffen van de functie van directeur-generaal voor Onderwijs (sedert 1933 
bestaand) en de mogelijke opheffing van de NOF, was hij toch overtuigd 
van de goede wil van Gielen. Wanneer de minister zich zou laten raden 
door raadslieden, die werkelijk met vernieuwingswil bezield zouden zijn, 
"dan meen ik dat uit dit contact met de Kamer iets positiefs kan voort
komen".22

Van der Goes kwam met deze verklaring, waarbij Joekes min of meer met 
zijn strijdlust alleen kwam te staan, nadat de politiek leider van de KVP had 
gesproken. Romme was nogal gevallen over de uitspraak van Joekes over
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het aangetaste vertrouwen van hem en mogelijk andere Kamerleden in de 
minister. Dat was volgens hem onjuist. Kamer noch publiek konden beoor
delen of de reorganisatie doeltreffend was tot het doel, namelijk het voeren 
van een actieve cultuurpolitiek. Joekes had er beter aan gedaan te vragen 
hoe de reorganisatie zich zou verhouden tot de kabinetspolitiek op het ge
bied van het onderwijs, zoals in de regeringsverklaring en de Troonrede was 
aangekondigd. Romme zei na het antwoord van Gielen gerust te zijn over 
de doeltreffendheid van de departementale organisatie voor het voeren van 
een actieve cultuurpolitiek, Gielens vondst, die voor Romme en Van der 
Goes voldoende was om Gielens beleid te steunen.23 Aangenomen mag 
worden dat Romme, met wie Beel tijdens de kabinetsformatie regelmatig 
contact had, op de hoogte was van de inhoud van nota-Gielen van juni 
1946. Niet de reorganisatie op O.K. en W. zelf zal Romme verrast hebben, 
wél de snelheid waarmee en de wijze waarop Gielen had doorgetast.

De overige Kamerleden, die voor de oppositionele fracties spraken, wezen 
de plannen van Gielen af of steunden die van harte. Schoonenberg (CPN) 
meende dat de minister het pover opgezette vernieuwingswerk ongedaan 
wilde maken en dan nog wel een minister van een kabinet, mede gedragen 
door de PvdA. Het departement van O.K. en W. ging zo weer terug naar de 
vooroorlogse status als centrum, vanwaaruit slechts wetten en verordenin
gen werden losgelaten. Uit dit alles bleek zonneklaar volgens de CPN- 
woordvoerder dat de "reactie" in dit kabinet een overheersende invloed 
had. Het werd tijd dat de PvdA zich van deze knellende band bevrijdde. 
Hoewel hij geen bewondering had voor de wijze waarop de reorganisatie 
was aangekondigd, had Terpstra (ARP) er veel begrip voor. Het aantal amb
tenaren van O.K. en W. was in een jaar tijd gestegen van 140 tot ca. 400, 
waarvan het merendeel voor rekening kwam van de nieuwe afdelingen. 
Hij had zo zijn twijfels over de inhoud van het werk van de Rijksdienst 
voor L.O.. Ook de CHU-fractie had blijkens de woorden van Tilanus waar
dering voor de plannen van de minister, al wist men hier niet precies wat 
de minister bedoelde met "actieve cultuurpolitiek". Als het maar geen 
overheidsingrijpen betekende. Tilanus ging in op de politieke kant van de 
zaak: de spanning binnen de regeringscombinatie. Hij distantieerde zich van 
de volgens hem minderwaardige praatjes over de roomse penetratie die 
Gielen op het oog had: de socialisten eruit en de katholieken erin, zoals 
Zandt (SGP) die in navolging van de NRC in zijn Kamerrede had verwerkt. 
Mevr.Fortanier-de Wit (PvdV) wees in haar betoog minister Lieftinck als 
medeverantwoordelijke voor de ambtelijke uitwassen op O.K. en W. aan, 
aangezien deze minister van Financiën in het vorige kabinet in dezelfde 
functie akkoord was gegaan met de opzet van Van der Leeuw. Zij steunde de 
reorganisatie, omdat aldus kon worden bijgedragen aan de bescherming en 
vernieuwing van de meest vitale taak van O.K. en W. bij de cultuursprei
ding, namelijk een goed lager onderwijs - dat voor 75% van het Nederland
se volk op dat moment eindonderwijs was.24 Nadat Gielen de Kamer had 
verwezen naar de toekomstige begrotingsdebatten en had toegezegd de op-
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heffing van de NOF nader te bekijken en zorg te besteden aan de afwikke
ling van de ontslagen, kon de beraadslaging worden besloten.25

De reacties op deze eerste parlementair interessante zaak na de oorlog wa
ren gezien de tamme afloop voor de hand liggend. Het met de PvdA ver
wante H et Parool meende in een commentaar dat de honden hadden ge
blaft, maar dat op het ogenblik dat zij zouden gaan toebijten, de baas "koest" 
had geroepen en de karavaan verder trok. Trouw  schreef over een storm in 
een glas water en merkte op dat de idealen van de PvdA onbeperkt waren, 
de financiën echter beperkt. Als de PvdA van deze affaire zou leren, wat met 
de communisten op de achtergrond moeilijk was, dan was het vaderland 
daarmee gediend. Zo niet, dan zouden nog talloze politieke conflicten aan 
de dag treden. De Volkskrant meldde dat het groot alarm alleen maar een 
schoorsteenbrandje bleek te zijn. De PvdA was toch teruggeschrokken voor 
de consequenties, aldus meende het A lgem een Handelsblad. Voor het met 
de PvdA verbonden H et Vrije Volk stak de waarde van de niet geheel 
bevredigende afloop in het bewijs dat de PvdA, ook als regeringspartij, 
waakzaam bleef tegenover het regeringsbeleid.26

Om te voorkomen dat de afloop van de interpellatie-Joekes kon worden 
beschouwd als het afscheid door de PvdA van de idealen over cultuur en 
onderwijs naar het model-Van der Leeuw, werd door deze partij op 8 en 9 
november 1946 in Amsterdam een congres over Actieve Cultuurpolitiek 
gehouden. Een van de sprekers daar was oud-minister Van der Leeuw. 
Diens bijdrage was zeer algemeen gehouden en niet polariserend. Pas in zijn 
Nationale cultuurtaak  ('s Gravenhage 1947) was hij duidelijker over het
geen naar zijn opvatting Gielen inmiddels van zijn nalatenschap had over
gelaten. Hij schreef dat algemene cultuurdoordrenking in christelijke geest - 
ongetwijfeld een experiment - te preferen viel boven de neiging te conser
veren, tot isolement, waardoor het gevaar kon bestaan dat op een bepaald 
moment niets meer te conserveren viel, maar de horde was losgebroken. 
Hij betreurde daarom de maatregelen van Gielen, waardoor kunst een luxe 
en een sluitpost ging worden op de begroting.27

D e reorganisatie van O.K. en W. in de praktijk
Toen Van der Leeuw tot bovengenoemd oordeel kwam, waren al de no

dige stappen gezet om de reorganisatie met de beoogde opheffingen en ont
slagen daadwerkelijk door te voeren. De interpellatie door Joekes had in zo
verre effect gehad dat enkele socialistische ministers zich in het kabinetsbe
raad over de KB's met betrekking tot de reorganisatieplannen op 26 augus
tus 1946 hebben verzet tegen bepaalde onderdelen van het pakket. Zo had 
Lieftinck bezwaar tegen de opheffing van het directoraat-generaal van On
derwijs. Voor het vele leidinggevende en coördinerende werk, zomede voor 
het toezicht op de besteding van de gelden, was juist deze deskundige in de 
ogen van de minister van Financiën onmisbaar. Gielen hield vol dat deze 
functie niet nodig was en een contact met de lagere chefs in de weg stond. De 
regeringsadviseur voor onderwijszaken, Bolkestein, adviseerde voldoende. 
Na enige discussie werd besloten te bekijken of de persoon in kwestie niet
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elders in het ministerie een post kon worden aangeboden. De opheffing van 
de adviseurschappen werd, na een toelichting van Gielen, aanvaard. Voor 
enkele adviseurs zou binnen het departement een andere functie worden 
gevonden. Met betrekking tot de Rijksdienst voor L.O. en Sport meende 
Gielen beter af te zijn met een opsplitsing van een belangrijk deel naar de 
afdeling Lager Onderwijs, waardoor toezicht via de schoolinspectie kon 
worden uitgeoefend. Wel zou worden gewerkt aan een school voor sport
leiders. Drees hechtte vooral belang aan sport in het bedrijfsleven, waartoe 
deze Rijksdienst had kunnen stimuleren. De minister zou over deze mate
rie, gehoord de opmerkingen, nog nadere nota uitbrengen.28 Maar in de mi
nisterraadsvergadering van 28 december 1946 werd de opheffing van de 
Rijksdienst bekrachtigd, mede door de zes ministers van de departementen 
die bij de oprichting van de Rijksdienst betrokken waren.29 Gielen kon zijn 
reorganisatie derhalve doorvoeren, hetgeen begin 1947 geschiedde. De direc
toraten-generaal werden opgeheven, evenzo de Rijksdienst voor L.O. en 
Sport; de regeringsadviseurs voor de kunsten kregen hun ontslag en de 
kunstafdelingen werden tot bureaus versmald. Chef van de nieuwe afdeling 
Kunsten werd de katholiek dr.N.R.A.Vroom.30 Van de directeuren-generaal 
bleef er een - Oosterlee van Vorming buiten Schoolverband - op zijn post als 
hoofd van de afdeling van gelijke naam met rang van raadadviseur. Onder 
deze afdeling ressorteerde het bureau voor L.O. en Sport (zaken betreffende 
L.O. in het Lager Onderwijs waren naar de betreffende afdeling overgehe
veld). De waarnemende d.g. Reinink bleef secretaris-generaal en zou de eer
ste voorzitter worden van de op 26 juni 1947 door enkele grote gemeenten 
in het Westen des lands, enkele culturele instellingen en grote bedrijven in 
het leven geroepen Stichting Holland Festival, het enige nieuwe culturele 
(niet bepaald voor de grote massa bestemde) fenomeen dat in de periode 
1946-1948 te signaleren valt. Idenburg (d.g.Onderwijs) werd directeur-gene
raal van het CBS.31

Anders dan Gielen in de Tweede Kamer bij de interpellatie-Joekes had 
aangekondigd was hij niet in staat om de reorganisatie geheel te laten ver
werken in de begroting van zijn departement voor 1947, zelfs niet in de 
Nota van Wijziging die bij de Memorie van Antwoord van 13 december
1946 door Gielen aan de Tweede Kamer werd gezonden. Uit de bijgestelde 
begroting voor 1947 van totaal 262 miljoen gulden bleek dat het accent onder 
Gielen volledig bij onderwijszaken lag: het lager onderwijs kreeg 154.7 mil
joen, het VHMO 18.3 miljoen, het nijverheidsonderwijs 21.4 miljoen, het 
hoger onderwijs en wetenschap 18 miljoen, oudheidkunde (musea, archie
ven e.d.) bijna 7 miljoen, muziek en andere kunstvormen 2.6 miljoen, de 
rijksdienst voor L.O. stond nog voor 1.2 miljoen te boek, de jeugdzorg in al 
zijn vormen totaal 3.5 miljoen gulden. Een jaar later, bij een begroting van 
280 miljoen gulden voor 1948, kregen de kunsten 3 miljoen en de vorming 
buiten schoolverband (algehele jeugdzorg én lichamelijke opvoeding en 
sport) totaal 6.9 miljoen gulden. Met name voor het werk onder de niet-ge- 
organiseerde jeugd had Gielen de subsidiekraan verder geopend tot 1.5 mil
joen gulden. Buiten de paar miljoen gulden die de minister zonder meer al
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geschrapt had op de begroting voor 1947 voor de Vorming buiten School
verband heeft de personele reorganisatie op deze bedragen slechts een mi
nieme invloed gehad. Tegenover de Eerste Kamer heeft Gielen in de Me
morie van Antwoord op het Verslag op zijn begroting voor 1947 daarvan 
een becijfering gegeven. De ontslagen van twee directeuren-generaal, twee 
regeringsadviseurs (1 nam ontslag om gezondheidsredenen), drie admini
strateurs en een referendaris bespaarden aan zuivere salariskosten 74.000 
gulden. De inrichting van de afdeling Vorming buiten Schoolverband vroeg 
echter weer om de benoeming van een raadadviseur (Oosterlee) en een ad
ministrateur en een referendaris ten koste van 22.000 gulden. Aan wacht
gelden moest voor 1947 worden gerekend op 25.000 gulden, hoewel dit be
drag lager kon uitvallen door het spoedig aanvaarden van andere functies 
door betrokkenen. De reorganisatie lijkt dan ook bedoeld te zijn geweest om 
een bepaalde trend - uitgaven voor vorming buiten schoolverband, kunst
beleid - bij voorbaat om te buigen. Gezien het zeer gering aantal werkelijke 
ontslagen kan van een zuivering onder de mogelijke socialistisch gezinde 
ambtenaren, door Van der Leeuw binnengehaald, niet zonder meer gespro
ken worden. De stijgende onderwijsuitgaven, waartoe het departement door 
het toenemend aantal leerlingen verplicht was, stonden in Gielens beleid 
voorop.32 In dit beleid steunden de Kamers de minister.

Op één punt van zijn organisatieplan is Gielen de Tweede Kamer tege
moet gekomen. Dat betrof het in juli 1946 niet bekend gemaakte, maar door 
Joekes in zijn interpellatie geopenbaarde, voornemen om de in de bezet
tingstijd opgerichte Stichting Nederlandse Onderwijs Film op te heffen en 
subsidies te verlenen aan uit de (verzuilde) onderwijsgeledingen naar voren 
te brengen organisaties op ditzelfde gebied. Subsidie voor de NOF had de 
minister gehalveerd, in afwachting van de beoogde reorganisatie bij de NOF. 
Van de kant van de PvdA kwamen Van Sleen en vooral Thomassen tegen 
dit voornemen in het geweer, waarbij zij steun kregen van mevr .Fortanier- 
de Wit (PvdV) en Hoogcarspel (CPN). Gewezen werd op de grote kosten bij 
het produceren van films en het kopen van films in het buitenland (devie
zen!), waardoor zeker op dit gebied nationaal moest worden gewerkt. 
Thomassen vuurde over dit onderwerp op 19 december 1946 een serie vra
gen af. Een motie van Thomassen, gesteund door Kamerleden van PvdA, 
PvdV en CPN, waarin op het voortbestaan en de blijvende inschakeling van 
de NOF werd aangedrongen, werd teruggenomen, toen Gielen beloofde te 
overwegen hoe de NOF kon worden behouden. Uit de begroting voor 1948 
bleek dat de NOF inderdaad door Gielen overeind is gehouden.33

Voor het overige was de reorganisatie een beklonken zaak. Thomassen 
heeft in de Tweede Kamer nog wel bij de begroting van O.K. en W. voor
1947 het ontslag van Idenburg als d.g. Onderwijs betreurd, maar Gielen had 
zijn plan getrokken. In de Memorie van Antwoord had hij duidelijk ge
maakt dat de overheid naar zijn mening op het gebied van onderwijsver
nieuwing en cultuurspreiding slechts kon aanknopen bij wat historisch ge
groeid was. Onderwijs, gezin, kerk en jeugdorganisaties moesten - naar ei
gen beginsel - de leerlingen volgens Gielen tot persoonlijkheden vormen. In
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Gielens visie kon de overheid ook geen cultuur scheppen, maar alleen zorg 
dragen voor de verspreiding van de cultuur onder de brede massa. De zorg 
voor de lichamelijke opvoeding was eerder een zaak van de opleidingen 
van onderwijskrachten.34 Zoals nog in dit hoofdstuk zal worden opgemerkt 
was de CPN-fractie in de Tweede Kamer als enige niet overtuigd van de 
juistheid van de overheidszorg voor onderwijs en cultuur in vergelijking 
met de militaire uitgaven, zodat deze fractie de begroting verwierp.35 Een 
jaar later overigens was deze CPN-fractie de wrok over de houding van 
Gielen blijkbaar vergeten.36

In de Eerste Kamer is Donkersloot (PvdA), die nauw betrokken was ge
weest bij de oprichting van de (illegale) Federatie van Beroepsverenigingen 
van Kunstenaars, op 7 mei 1947 bij de behandeling van de begroting van
O.K. en W. voor 1947 nog uitvoerig teruggekomen op de reorganisatie en de 
versobering die Gielen wilde bereiken. In wezen deed hij Joekes’ betoog nog 
eens dunnetjes over, zodat Gielen niet veel anders kon doen dan de argu
menten van augustus 1946 met veel aplomb nog eens te herhalen. Wél was 
hij duidelijker over zijn visie op de rol van de staat in onderwijs en cultuur. 
Volgens Gielen ging het hier om delicatere zaken dan economische vraag
stukken, "omdat zij direct betrekking hebben op de persoonlijkheid van de 
mens en diepste wezen". Daarom moest de staat op deze terreinen uiterst 
voorzichtig zijn. De minister wilde niet gaan raken "aan wat des mensen 
persoonlijke vrijheden zijn op dat gebied, waarop hij met recht zeggen kan, 
dat wij als overheid niet thuishoren". Het particulier initiatief diende de 
voorrang te hebben, al bleef voor de overheid de taak weggelegd daar waar 
de burgers tekort schoten het cultuurgoed te handhaven en te vergroten en 
daartoe de samenwerking met kunstenaarsorganisaties te bevorderen. In dit 
verband wees Gielen op de in het leven te roepen Raad voor de Kunst ter 
vervanging van de regeringsadviseurs, waardoor de minister ook directer 
met de kunsten contact kon hebben. De minister stelde dat de Federatie van 
Beroepsverenigingen van Kunstenaars welwillend stond tegenover de ge
dachte aan een Raad voor de Kunst, die werd gezien als een soort kunstpar- 
lement met adviserende bevoegdheid ten opzichte van de regering. Deze 
bewering deed weinig recht aan het dilemma, waarin de kunstenaars die de 
eigen Federatie zagen uitgeschakeld waren gemanoeuvreerd.37 Met deze 
Raad heeft de minister haast gemaakt: bij KB van 28 mei 1947 werd deze 
Raad in voorlopige vorm in het leven geroepen; op 27 februari 1948 volgde 
de installatie.38 Ook in de Eerste Kamer bij dit debat over het beleid op O.K. 
en W. was de CPN-fractie verbolgen over het totale regeringsbeleid, waarin 
op O.K. en W. werd beknibbeld en Oorlog en Marine ruim werden bedeeld: 
de CPN-fractie stemde tegen de begroting van O.K. en W..39 Ook deze fractie 
was een jaar later van zienswijze veranderd, hoewel er van een andere ver
deling van de rijksmiddelen over de departementen geen sprake was en 
Gielen zijn beleid bepaald niet had bijgesteld 40

De discussies over de maatregelen van minister Gielen om van zijn de
partement zoals hij het zelf uitdrukte een gestroomlijnd apparaat te maken 
waren begin 1947 weggeëbd. De minister was, door de politieke constallatie
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van dat moment, meester op zijn terrein gebleven. Ook al kan de inruil van 
Gielen tegen Rutten door Romme bij de kabinetsformatie in 1948 begrepen 
worden als kritiek op het optreden van Gielen, met name in de herstructu
rering van het departement, met het gedachtengoed van Gielen over on
derwijs en cultuur moet Romme zich ongetwijfeld hebben kunnen vereni
gen. Voor de socialisten bleef Gielen de excellente zuiveraar, die een aantal 
van hun idealen had gefnuikt, ook al waren ze het eens met zijn andere 
maatregelen op onderwijsgebied, zoals de optrekking van de onderwijzers- 
salarissen in het najaar van 1946.41 De tijd was kennelijk nog niet rijp om 
het ministerie van O.K. en W. werkelijk actieve cultuurpolitiek te laten be
drijven, de jeugd te vormen buiten school en de sportbeoefening aan te 
wakkeren op een niveau dat enigszins de traditionele zorg voor de verschil
lende onderwijsvormen kon benaderen. Gielen en de politici die hem 
steunden waren hierin mensen van hun tijd die bovenal bezorgd waren 
over de mogelijkheden O.K. en W. zijn traditionele onderwijstaak in de 
moeilijke tijd kort na de oorlog zo volledig mogelijk te doen hervatten. De 
schrik voor een door de overheid te leiden cultuur zat er sedert de bezet
tingstijd te diep in om de vernieuwingen van Van der Leeuw een kans te 
geven. De PvdA, die zich voor het behoud van het cultuurbeleid uit de pe
riode van Van der Leeuw heeft ingezet, heeft zich bij deze beleidsombuiging 
van Gielen neergelegd: op andere terreinen was de rooms-rode coalitie im
mers weer van voordeel voor de PvdA.
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Baarn 1985, pp. 8-13.
Het pakket maatregelen omvatte totaal:
- Verenigen van de afd. Muziek, Toneel en Letteren; Beeldende Kunst en Architectuur; Film 
in één afdeling Kunsten en het vormen van een Voorlopige Raad voor de Kunst.
- Verenigen van de afdelingen Radio en Pers in één afdeling Radio-en-Pers.
- Het onderbrengen van Sociale Jeugdzorg, Vrije Jeugdvorming, Documentatie, Voorlich
ting, Volksopvoeding, Lichamelijke Opvoeding en de Sport (buiten schoolverband) in één 
afdeling: Vorming buiten Schoolverband.
- Het onderbrengen van de L.O. op de lagere scholen bij de afdeling Lager Onderwijs, met in
schakeling van de inspecteurs van het Lager Onderwijs en het verminderen van de consu
lenten op het LO-gebied.
- Opheffing van de Persdienst, tot dat toe onderdeel van afdeling Kabinet.
- Opheffing van de functies van regerings- of persoonlijk adviseurs kunsten. Ontleend aan 
Mem.v.Antw., hfdst.VI, 13 dec.1946, Rijksbegroting 1947.
De directoraten-generaal waren oorspronkelijk geregeld bij ministeriële beschikking van 6 
febr.1946. Bij KB van 27 aug.1945 waren Reinink voor K. en W., alsmede F.Sassen en 
Oosterlee tot d.g. voor Onderwijs en Vorming buiten Schoolverband benoemd. Reinink 
werd waarnemend s.g. van het departement. Sassen werd hoogleraar in Leiden en werd 
m.i.v. 1 maart 1946 opgevolgd door Ph.J.Idenburg. N.a.v. het rapport van de commissie-Van 
Poelje over het beleid van de s.g. Van Dam gedurende de bezettingstijd, werd op 9 mei 1946 
Van Dam ontslagen en Reinink tot s.g. benoemd. Van der Haagen werd wnd.d.g. voor K. en 
W.. Wegens opheffing der functies werden de drie d.g.'s bij KB van 9 dec.1946 ontslagen, zie 
de Mem.v.Toelichting op de begroting-1947 van O.K. en W. voor Tweede en Eerste Kamer.

Voor het Holland Festival zie Smiers, a.w., pp.198-200. De in 1901 geboren dr.Ph.J.Idenburg 
was in 1946 d.g.Onderwijs geworden; de hem in vooruitzicht gestelde werkzaamheden voor 
de Unesco-afdeling Nederland (zie Gielen in TK, 2 aug.1946) heeft hij niet hoeven te 
vervullen. Hij werd in 1947 d.g. van het CBS en in 1956 bijzonder hoogleraar Pedagogiek aan 
de GU in Amsterdam. De musicoloog Reeser werd in 1947 hoogleraar Musicologie aan de 
RU te Utrecht. De letterkundige M.Nijhoff (1894-1953) zette na zijn adviseurschap zijn 
bijdragen aan de NRC en zijn vrije letterkundige arbeid voort. De toneeldeskundige 
Hunningher, oud-kunstrecensent van de NRC, werd in 1947 directeur van het Centraal 
Coördinatie Bureau voor het Toneel. In 1948 vertrok hij echter naar dc V.S. om aan de 
Columbia University theaterwetenschappen te doceren. In 1964 volgde zijn benoeming tot 
hoogleraar Theaterwetenschappen aan de Gemeenteuniversiteit te Amsterdam.

32 Zie de begrotingscijfers van hfdst.VI van de Rijksbegrotingen voor 1947 en 1948, alsmede 
de Memories van Antwoord aan dc Tweede Kamer (Algemeen), resp.d.d.13 dec.1946 en 2 
dec.1947 (HTK 1946-1947 en 1947-1948 Bijlagen A).

33 Van Sleen TK 17 dec.1946, p.939 II en de gehele NOF-affaire en de motie-Thomassen TK
19 dec.1946 pp.1014-1019.

34 Gielen, TK 18 dec.1946, pp.954-955 (Cultuurtaak) en pp.970-971 (.L.O.)

35 Wagenaar, TK 20 dec.1946, p.1093 I.
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36 Zie de stemmingsuitslag over de begroting van O.K. en W. voor 1947, TK 16 dec.1947, p.790
II.
37 Donkersloot, 7 mei 1946, pp.671 11-676; Gielen, idem, p.711. Ook: Van der Burg, Kassies, 
Kunstenaars van Nederland!, pp.160-163, Het cultuurdebat in de EK..

38 Zie hiervoor Smiers, Cultuur in Nederland 1945-1955, pp.159-162; Van der Burg, Kassies, 
a.w., pp.164-169: De Voorlopige Raad voor de Kunst.

39 CPN-EK-fractie stemt tegen O.K. en W.-begroting-1947, EK 8 mei 1947, p.719 I.

40 CPN-EK-fractie aanvaardt O.K. en W.-begroting-1948, EK 29 april 1948, p.564 II.
41 Men zie Gielen zelf over de houding van de PvdA tegenover hem in het interview in VN  
van 28 aug.1965, p.8. In de PvdA-uitgave Paraat en in Het Parool zou ook eind 1947 nog steeds 
gesproken worden over de "onvermijdelijke botsingen" van Gielen met de Kamer en over 
diens "stroeve contacten" met de Kamer. Zie de door de interviewer (Cornelissen) naar 
voren gebrachte stukken tegenover Gielen in dit nummer van VN.

2001



II. Het onderwijsbeleid van minister Gielen

1. De stand van het onderwijs

Ook het tweede na-oorlogse kabinet werd in zijn onderwijspolitiek be
lemmerd door de gevolgen van de bezettingstijd voor de onderwijsvoorzie
ningen. De krappe materialenpositie verhinderde nog jaren na de oorlog het 
gebrek aan schoolruimte op te heffen. In 1947 waren de mogelijkheden voor 
scholenbouw lang niet voldoende om althans in de ergste nood te kunnen 
voorzien. In 1948 werd in overleg met het ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting besloten dat voor de te stichten schoolgebouwen voortaan 
een semi-permanente bouwwijze moest worden gevolgd. Dientengevolge 
konden bij eenzelfde bouwvolume ongeveer tweemaal zoveel schoolge
bouwen worden gesticht. De gemiddelde bouwkosten per leslokaal konden 
aldus in 1948 van ƒ29.000,— tot ƒ12.000,— worden teruggebracht.

Hiernaast moest minister Gielen een oplossing vinden voor het schrij
nende tekort aan leerkrachten, vooral bij het lager onderwijs. Maatschappe
lijke onderwaardering van de onderwijzer had de lust tot studie aan de 
kweekscholen aanzienlijk geremd. In 1946/47 was het aantal leerlingen op 
de eerste klas van de kweekscholen gedaald tot 1350. Vooral door de salaris- 
verbetering van 1947 herstelde dit aantal zich tot 1929 in 1947/48. Hiernaast 
telden de in 1947 in het leven geroepen spoedopleidingen tot onderwijzer 
voor bezitters van het einddiploma gymnasium, hbs of daarmee gelijkge
stelde diploma's 1518 leerlingen. Bij KB van 16 juli 1947 werd tijdelijk aan 
de Rijkskweekscholen een éénjarige cursus ingesteld ter opleiding van on
derwijzers en onderwijzeressen, terwijl de mogelijkheid van toelating tot 
deze scholen werd verruimd.1 Door deze noodoplossing kon begin 1949 over 
1403 extra opgeleide leerkrachten worden beschikt. Deze toeneming van het 
totaal aantal leerkrachten en het iets kleinere totaal aantal leerlingen deden 
het gemiddelde aantal leerlingen per leerkracht in het lager onderwijs dalen 
van 34 in 1947 op 33 in 1948. Toch kwamen op veel plaatsen, vooral in de 
lagere leerjaren, nog overbelaste klassen voor. In de inspectie Den Helder 
waren in 1947 nog 103 klassen met 40-50 leerlingen. In 1948 telde de inspectie 
Eindhoven 3 klassen met 65 tot 70 leerlingen!

Aangetekend zij hierbij dat de groei van het bijzonder lager onderwijs dit 
reeds vóór de oorlog tot regel had gemaakt buiten de grote steden van het 
land, waarop het openbaar onderwijs nog slechts als aanvulling functio
neerde. Na de oorlog zette deze trend zich door in het voortgezet onderwijs. 
In de periode-Beel leverde de verdeling tussen bijzonder en openbaar lager 
en voortgezet onderwijs wel enige wrijvingen op, maar discussies hierover 
vonden voornamelijk in vakbladen van onderwijzersorganisaties plaats. 
Het snels tijgende animo tot voortgezette studie na de gewone lagere school 
en de verlenging van de leerplicht met één jaar (zie par.II, 4,b) hadden een 
sterke toename van leerlingen bij het voorbereidend hoger en middelbaar 
onderwijs tot gevolg. Voor 1946/47 waren 97708 leerlingen ingeschreven, 
voor 1947/48 100819. In het lerarencorps waren in verband met het grote
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aantal onbevoegde docenten aanzienlijke lacunes. De huisvesting der scho
len was gebrekkig. Tekort aan academici in bedrijf, administratie en onder
wijs bewerkstelligde, dat het totaal aantal ingeschreven studenten bij de ge
zamenlijke universiteiten en hogescholen vermeerderde in het studiejaar 
1946/47 met 2903 (of 13,3%) en in 1947/48 met 1261 (of 5.1%).

2. De onderwijsvernieuwing

Naast het op peil brengen van de onderwijsvoorzieningen speelde de 
vraag welke gevolgen het algemene streven naar vernieuwing voor het on
derwijs diende te hebben.2 Reeds vóór mei 1940 en tijdens de bezetting be
stond menig plan tot verandering. De zogenaamde Mammoetwet werd in 
sommige opzichten voorbereid door het rapport-Bolkestein van 1946, dat als 
een algemeen en doordacht plan tot herziening van het onderwijsstelsel 
werd aangemerkt, in verband waarmee het rapport van de Ineenschake- 
lingscommissie (1910) en het Grondslagenontwerp van minister Marchant 
van 1934 genoemd werden.3 Het plan van oud-minister Bolkestein zou 
worden gevolgd door de Eerste Onderwijsnota van 1951, de wetsontwerpen 
van juni 1952 van minister Rutten, door minister Cals ingetrokken, door 
een Tweede Onderwijsnota (1945/55) en tenslotte door de Mammoetwet- 
Cals van 1963.4

Het in het najaar van 1946 verschenen rapport-Bolkestein handelde over 
de vernieuwing van het voorbereidend lager, lager, middelbaar en voorbe
reidend hoger onderwijs.5 Het nijverheidsonderwijs was niet in dit schema 
opgenomen; deze tak van onderwijs zou later door afzonderlijke commis
sies worden doorgelicht.6 Het door Bolkestein opgestelde organisatie-schema 
omvatte in hoofdlijnen een leerplicht van 5 tot 15 jaar. Na twee jaar ver
plicht kleuteronderwijs, gevolgd door lager onderwijs tot 12 jaar stonden 
vele wegen open: die naar het voortgezet lager onderwijs (vglo), het uitge
breid lager onderwijs (ulo) of naar het middelbaar onderwijs. Het vglo zou 
zijn gericht op bewuste staatsburgerlijke opvoeding, met als verplichte vak
ken onder meer handenarbeid en Engels. Het schema voorzag reeds toen in 
een verplicht part-time onderwijs na het vglo van 8 uur per week tot het 18e 
jaar. De vier-jarige ulo zou hoofdzakelijk zijn gericht op het verwerven van 
kennis, meer dan op het bijbrengen van inzicht. Via een voor alle vormen 
van middelbaar onderwijs gelijke brugklas met een 'onderzoekend karakter' 
stond de weg open naar de algemene middelbare school (ams), middelbare 
meisjesschool (mms) of lyceum, dat in de plaats trad van gymnasium en 
hbs. In de inleiding op zijn rapport benadrukte Bolkestein dat het slagen van 
de eigenlijke inwendige vernieuwing afhing van een betere onderwijzers- 
en lerarenopleiding, met vóór alles de maatschappelijke verheffing der 
leerkrachten.7 Voor de reorganisatie van het hoger onderwijs was bij KB 
van 11 april 1946 een staatscommissie ingesteld onder leiding van de secre- 
taris-generaal bij O.K. en W., Reinink.8 Het rapport van deze commissie zou 
pas in 1949 verschijnen. Ter voorbereiding van de herziening van het tech
nisch onderwijs werd op 31 maart 1947 een commissie benoemd onder
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voorzitterschap van de Delftse hoogleraar Holst, waarin onder meer aan
dacht zou worden besteed aan het vraagstuk van de spreiding van het tech
nisch hoger onderwijs.9

3. Het beleid van Gielen ter discussie

Het optreden van Gielen met betrekking tot de reorganisatie van het de
partement en de hiermee verbonden ontslagen welke tot de interpellatie 
Joekes leidden, had in socialistische kringen ongerustheid gewekt ten aan
zien van het door Gielen te voeren beleid. Bij de behandeling van de eerste 
begroting van O.K. en W. in de Tweede Kamer, december 1946, toonde de 
PvdA-fractie zich bij monde van Thomassen hierover bezorgd. Thomassen: 
"Hoezeer wij de goede wil van de minister appreciëren, vrezen wij, dat de 
z.g. functionele reorganisatie de leidende kracht aan de top ernstig heeft 
verzwakt."10 Het contact tussen deze minister en de Staten-Generaal zou 
overigens gedurende zijn gehele ambtsperiode nogal moeizaam verlopen. 
Vooral van socialistische zijde werd de minister onduidelijk optreden ver
weten. In de Eerste Kamer drukte Donkersloot (PvdA) zijn bezwaren tegen 
het "in nevelen gehulde optreden" van de bewindsman als volgt uit: "Men 
weet - en dat is een bezwaar, dat ik voel tegen het beleid van de minister, het 
spijt mij dat ik het zo moet uitdrukken - , zo dikwijls niet, wat de minister 
doen wil."11

Bij de behandeling van de tweede begroting van Gielen in het parlement 
was de kritiek over de onduidelijkheid van zijn beleid nog groter geworden. 
In de schriftelijke verslagen van de beide Kamers werden ernstige klachten 
geuit over de te ver doorgevoerde beknoptheid en overzichtelijkheid van de 
begroting en van de Memorie van Toelichting. Deze Toelichting zou niet 
veel meer zijn dan een parafrase van de verschillende posten, naar mevr. 
Fortanier (PvdV) de minister op scherpe wijze tijdens het debat in de Twee
de Kamer verweet. Het ontbreken van noodzakelijk te achten gegevens 
streed volgens haar met gezonde democratie: "indien de Memorie van Toe
lichting niet een reële inhoud heeft, wordt het controlerecht, dat de Volks
vertegenwoordiging verplicht is uit te oefenen, in werkelijkheid onmoge
lijk gemaakt."12 Hierin moest Gielen haar tenslotte gelijk geven, maar hij 
kon bij gemis aan gegevens niet altijd een nadere uiteenzetting geven. 
Waarschijnlijk is ook dat het departement, dat voor de zware opgave stond 
het onderwijs in Nederland met de gebrekkige middelen op gang te houden, 
niet in staat was geweest om de herschikking van de begroting volgens de 
nieuwe door minister Lieftinck voorgeschreven indeling (zie hoofdstuk IV, 
par.l.2.c) uit te voeren én tegelijk een verbeterde verantwoording van de 
uitgaven te produceren. Het kwam er op neer dat het departement in het 
werk was verdronken.

Gevolg was dat het algemene beleid van de minister uit de stukken 
moeilijk te beoordelen bleek. Tilanus (CHU) zette de door mevr.Fortanier 
ingezette aanval op 9 december 1947 in de Tweede Kamer voort: "Feitelijk 
kunnen wij niets anders doen dan een afwachtende houding aannemen.
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Eerst bij de behandeling van de in de Memorie van Antwoord aangekon- 
digde wetsontwerpen kan men concreet oordelen over het beleid, dat door 
de minister wordt gevoerd."13 Tegelijk bleek ook dat de nieuwe indeling 
van de begrotingen de Kamers wel voor problemen stelde, maar ook soms 
gelegenheid bood de uitgaven kritisch te volgen. Zoals al eerder in hoofd
stuk VII, par.I.b, is beschreven, heeft Tilanus de onduidelijkheid over een 
van de begrotingsposten, namelijk die betreffende de assistentie van de mi
nister bij de leiding van het departement, afgestraft door een amendement 
in te dienen ter vermindering van deze post met 1 gulden. Nadat Gielen 
alsnog deze post naar behoren had verantwoord, werd het amendement in
getrokken. Medestanders van Gielen verklaarden de kritiek ook wel uit het 
feit dat deze minister een andere koers volgde dan zijn socialistische voor
ganger Van der Leeuw, zoals Van Velthoven (KVP) in de senaat wel heeft 
betoogd. Dit verwijt kon echter moeilijk het rechter deel van de oppositie 
gelden.

In tegenstelling tot zijn voorganger, die zijn departement tot een centrum 
wilde maken van waaruit allerlei initiatieven over geheel het land zouden 
uitstralen, schreef Gielen als aanhanger van het subsidiariteitsbeginsel aan 
het departement een meer beschermende, stimulerende en controlerende 
taak toe. In dit licht moeten ook de bij de interpellatie-Joekes ter sprake ge
brachte plannen ten opzichte van de Stichting Nederlandse Onderwijsfilm 
(NOF) worden gezien. Gielen vond het principieel niet juist een leermiddel 
in handen van de overheid te laten; hij achtte het voor het nauwere contact 
met het onderwijs zelf beter, dat een stichting uit dat onderwijs werd gebo
ren, zoals hij dat kort voor zijn ministerschap had uiteengezet in zijn al 
eerder in dit hoofdstuk aangehaalde nota van juni 1946 over een mogelijk 
beleid voor O.K. en W.14 Zijn pogingen om de productie van onderwijsfilms 
in particuliere handen te leggen hadden echter weinig succes, zodat zowel 
op de begroting voor 1947 als voor 1948 nog in subsidie voor de NOF was 
voorzien en daarmee ook de wens van een deel van de Tweede Kamer, na
melijk de PvdA, PvdV en de CPN (motie-Thomassen, zie par.I in dit hoofd
stuk), kon worden gerespecteerd. Juist op punten, waarin Gielens beleid af
week van dat van zijn voorganger betuigden ook de ARP-fracties zich er
kentelijk voor de door Gielen uitgestippelde lijnen. De bezwaren van deze 
fracties tegen de snel toegenomen staatsbemoeiing konden door minister 
Gielen op de meeste punten worden weggenomen.

De onderwijspolitiek van Van der Leeuw, sterk gericht op het doorbreken 
van oude structuren, moest plaatsmaken voor Gielens meer gematigde 
standpunt. Op het gebied van onderwijsvernieuwing zag hij voor het de
partement niet zo’n belangrijke taak; anders lag dat met betrekking tot de 
schoolhervorming: "De wetgever kan en moet de school zo hervormen, dat 
om te beginnen alle elementen, die een onderwijsvernieuwing in de weg 
staan, worden weggenomen en vervolgens zal hij in zijn executieve taak, 
overal waar mogelijk is, die steun moeten verlenen aan vernieuwingsacties, 
die hij kan verlenen."15 Voor Gielen was het uitgangspunt van de reeds bij 
de interpellatie-Joekes aangekondigde vernieuwing van het onderwijs dat
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"Onderwijsvernieuwing zal moeten uitgaan van wat historisch geworden is 
en zal voornamelijk een toepassing zijn van ideëen, die in eigen land zijn 
gegroeid en gerijpt."16 Hierbij toonde Gielen zich in hoofdzaken 
voorstander van het door oud-minister Bolkestein ontwikkelde plan voor 
de externe organisatie, waarnaast stonden verbeterde opleidingen van 
leerkrachten, de cursussen voor vernieuwing, verdieping en bezinning en 
meer nadruk op culturele en esthetische elementen, waardoor grenzen 
zouden worden gesteld aan intellectualisme. Ook sprak Gielen zich uit vóór 
de partiële leerplicht-gedachte, die dan niet in een wet, maar in de 
collectieve arbeidsovereenkomst haar beslag zou moeten krijgen. 
Vooralsnog zouden evenwel gebrek aan leerkrachten en localiteiten niet te 
onderschatten hinderpalen vormen.

Aan onderwijsexperimenten wilde Gielen zijn medewerking niet ont
houden. Hoewel hij als principiëel tegenstander moest worden beschouwd 
van de plannen van de Vernieuwingsraad voor het Onderwijs,17 waren in 
de begrotingen voor 1947 en 1948 voorzieningen opgenomen voor subsidië
ring van het 'pedagogische laboratorium' Werkplaats Kindergemeenschap 
Bilthoven.18

Enige belemmeringen voor een uitwendige vernieuwing konden onder 
Gielen worden weggenomen door de herziening van onderwijzers- en lera
rensalarissen en meer financiële gelijkstellingen van bijzonder met open
baar onderwijs.

4. Algemene wetgeving

a. Spelling
De eerste wetgevende activiteit onder minister Gielen betrof een wets

ontwerp betreffende de schrijfwijze van de Nederlandse taal, waarbij grond- 
leggende voorschriften werden gegeven aangaande de spelling. Bij het in 
werking treden van de wet op 1 mei 1947 werd deze nieuwe spelling ook in 
de Handelingen van de Staten-Generaal onmiddellijk ingevoerd.19

Volgens de Memorie van Toelichting had het ontwerp een tweeledig 
doel. Vooreerst beoogde het een einde te maken aan de misstand, dat over
heid en onderwijs verschillende spellingen volgden. Een ander oogmerk 
was gelijkheid te scheppen met de spelling in België, waar een nieuwe spel
ling al op 9 maart 1946 was ingevoerd. De hoofdpunten van de door de Ne- 
derlands-Belgische spellingscommissie voorgestelde regeling kwamen gro
tendeels overeen met de sinds 1934 voor het onderwijs geldende spelling- 
Marchant.20

In de Tweede Kamer was de spelling zelf nauwelijks onderwerp van dis
cussie. Bezwaren rezen tegen artikel 1 van het ontwerp, waardoor de rege
ring de officiële spelling bij algemene maatregel van bestuur zou kunnen 
vaststellen. Terwijl minister Gielen door deze delegatie een 'soepeler' werk
wijze zocht te verkrijgen, rees bij de behandeling van het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer op 24 september 1946 van liberale en katholieke zijde verzet 
tegen deze delegatie. Mevr.Fortanier wilde de spelling vastgelegd zien in een
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wet, als waarborg "dat geen willekeur of eenzijdigheid de schrijfwijze gaat 
bepalen".21 Ook de KVP-er Lucas drong er omwille van de "vastheid" van 
de spelling met klem bij de minister op aan de officiële spelling in een wet 
vast te leggen. Op het laatste ogenblik diende Lucas hiertoe een amen
dement in, waardoor de Kamervoorzitter zich genoodzaakt voelde de be
handeling te verdagen, teneinde de Kamerleden in de gelegenheid te stellen 
zich over het voorstel te beraden. Het "rauwelijks ingediende amendement" 
had hem wel wrevelig gestemd: "Het is een goede gewoonte in de Kamer 
vooral met amendementen van eenige betekenis niet op het allerlaatste 
oogenblik te komen".22 Toen het spellingsdebat een dag later werd hervat 
bleek dat het amendement op meer steun kon rekenen dan aanvankelijk 
was verwacht. De socialistische woordvoerder Van Sleen, die eerder had be
toogd dat de spelling beter bij AMvB kon worden geregeld, toonde zich nu 
voorstander van de voorgestelde wijziging. Zijn bezwaren waren vervallen 
nu hij begreep dat het amendement-Lucas alleen de hoofdlijnen van de 
spelling in de wet wilde vastleggen maar voor de regeling van een aantal 
bijzondere gevallen de mogelijkheid van AMvB openliet. Hiermee was het 
succes van het amendement verzekerd. Met de PvdV, de KVP én de PvdA 
als voorstanders werden het wetsontwerp én het amendement zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen.23

In de Eerste Kamer werd heel wat meer spreektijd besteed aan het spel- 
lingsontwerp. De meest ernstige bezwaren kwamen van anti-revolutionaire 
zijde. Woltjer verklaarde het te betreuren dat ondanks de scherpe kritiek in 
het voorlopig verslag toch wel weer een weinig overtuigde meerderheid 
voor het ontwerp te vinden zou zijn. Het zou niet de eerste maal zijn, aldus 
Woltjer, "dat een groep die numeriek zeker niet het sterkst is, maar vrij
moedig, fanatiek en volhardend, ten slotte de overwinning behaalt op on
verschilligheid, défaitisme, laksheid en vrees voor verwikkelingen aan de 
andere zijde."Zijn voornaamste bezwaren richtten zich tegen de schrijfwijze 
als zodanig, vooral tegen de voorgestelde facultatiefstelling van de naam- 
vals-n. Dit werd ook door meer senatoren gevoeld als een verarming van de 
Nederlandse taal. Woltjer verklaarde zich met een gedeelte van zijn fractie 
tégen het ontwerp, dat ook in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming 
werd aangenomen. Dit laatste gold ook voor een motie van orde van 
Donkersloot (PvdA), waarin vooral in verband met de door hem betreurde 
anarchie door vermannelijking van vrouwelijke woorden de minister werd 
uitgenodigd te bevorderen, dat de in het wetsontwerp bedoelde nieuwe 
woordenlijst ernstig met dit taalbelang rekening zou houden 24 De wet is 
vastgesteld op 14 februari 1947, Stbl.H.52.

b. W ijziging van de Leerplichtwet
Tijdelijke opschorting van de leerplicht voor het achtste leerjaar vormde 

het kernpunt van de voorgestelde wijziging van de Leerplichtwet, waar de 
Kamers zich in plenaire zitting in juli 1947 over moesten uitspreken.25 
Naast het gewone 6-jarige lager onderwijs had de bezetter in 1942 de school 
voor voortgezet lager onderwijs (vglo) ingevoerd; deze omvatte het ze-
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vende en achtste leerjaar, terwijl in bijzondere gevallen het in die leerjaren 
te geven onderwijs kon worden gegeven in het zevende en achtste leerjaar, 
verbonden aan scholen voor gewoon lager onderwijs.26 Deze uitbreiding 
van de leerplicht met één jaar ontsproot weliswaar aan de eis van bezetter, 
om tijd voor het onderwijs in de Duitse taal te winnen, maar voldeed te
vens aan een reeds vóór de oorlog bestaand verlangen tot versteviging van 
het basisonderwijs. Deze maatregel werd na de bezetting dan ook door de 
Nederlandse regering uit Londen gehandhaafd.27

In feite was dit plan toen onuitvoerbaar; het achtste leerjaar bleek in veel 
gevallen inhoudelijk niet meer te zijn dan een herhaling van het zevende; 
minister Gielen constateerde: "van de ouders kan moeilijk worden ver
wacht, dat zij hun kinderen naar dit onderwijs zenden, zolang het niet op 
goede leest is geschoeid."28 De in het onderhavige ontwerp voorgestelde op
lossing bracht voor korte tijd de leerplicht terug tot de toestand vóór de oor
log, "daar aan een 'reculer pour mieux sauter’ de voorkeur moet worden 
gegeven boven een moeizaam 'voortmodderen', dat de eerste jaren tot uit
zichtloosheid gedoemd is, met als onaangename bijkomstigheid een vrijwel 
straffeloos schoolverzuim."29 Op grond van deze gedachte stelde Gielen in 
dit ontwerp voor de verlenging van de leerplicht met een zevende en acht
ste leerjaar te legaliseren, maar de inwerkingtreding van deze verlenging 
voor het achtste leerjaar op te schorten tot 1 januari 1950. In deze opzet zou
den de kinderen leerplichtig zijn uiterlijk vanaf de leeftijd van 7 jaar, tot het 
bereiken van de 15-jarige leeftijd.

Door deze opschorting zou het onderwijs in de lagere leerjaren beter tot 
zijn recht kunnen komen. Argumenten voor deze maatregel waren voorts 
gelegen in het grote tekort aan onderwijzers, schoolgebouwen en leermid
delen, welke factoren dan in een periode van drie jaar moesten worden ver
beterd.

In de ministerraad had deze wijziging van de Leerplichtwet weinig be
zwaren ontmoet. Lieftinck eiste dat het achtste leerjaar vooral nuttig zou 
zijn en geen zoethoudertje. Mansholt zag niet zo veel in dit achtste leerjaar, 
aangezien vele leerlingen toch na 7 jaar naar de lagere landbouwscholen 
gingen. Met de voorgestelde opschorting ging de Raad akkoord.30

Tegen deze door minister Gielen voorgestelde oplossing werd echter in 
het parlement van verschillende kanten fel geopponeerd. Reeds bij de de
batten over de begroting van O.K. en W. voor 1947 op 17 december 1946 in 
de Tweede Kamer had de socialist Van Sleen een maatregel tot juistere toe
passing van de Leerplichtwet verlangd. "Als het schoolverzuim tot maatstaf 
wordt genomen, dan zou de logische consequentie moeten zijn de gehele 
leerplicht af te schaffen", aldus Van Sleen.31 Daarmee was nog voor de be
handeling van het wetsontwerp de positie van de PvdA duidelijk gemaakt. 
Maar er was nog meer verzet. Bij de behandeling van het wetsontwerp in de 
plenaire zitting in de Tweede Kamer op 8 en 9 juli 1947 verklaarden mevr. 
Fortanier-de Wit (PvdV) en mevr.Van den Muijzenberg-Willemse (CPN) de 
bewindsman van deze onderwijsafbraak niet te zijn gediend. Volgens eerst
genoemd Kamerlid zou opschorting van het achtste leerjaar een hiaat
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scheppen tussen Arbeidswet en Leerplichtwet. Lag het niet veel meer op de 
weg van de minister, aldus mevr. Fortanier, in de gevallen, waarin het 
achtste leerjaar niet aan zijn doel kon beantwoorden, maatregelen te treffen 
dat de kinderen andere takken van onderwijs konden volgen? Mevr. Van 
den Muijzenberg benadrukte het belang van een goed achtste leerjaar, aan
gezien voor 90% van het Nederlandse volk de lagere school ook eindonder
wijs was. Haar stelling was: "Wij zullen ons er op moeten beraden hoe wij 
dit onderwijs een betere inhoud kunnen geven, zodat het aan zijn doel be
antwoordt.’’32 De KVP-er Peters probeerde het door mevrouw Fortanier ge
signaleerde hiaat te vullen door de indiening van een motie: op het achtste 
leerjaar moest een gedeeltelijke leerplicht van twee jaar aansluiten. Terwijl 
Peters zich in de Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer bij het 
opstellen van het Voorlopig Verslag tegenstander van de plannen van de 
minister zou hebben getoond, bleek hij voor de plenaire zitting in zijn frac
tie tot een andere houding te zijn overgehaald.33 Een maand tevoren was 
juist hij een van de 'de KVP ontrouwen’ geweest die bij de behandeling van 
de Noodvoorziening Perswezen het voor hem als oud-verzetsman verwer
pelijke amendement van partijgenoot Kortenhorst om zeep hadden gehol
pen.34

Het vaak bewogen debat werd beheerst door een fel opponerende Van 
Sleen (PvdA): "Wij moeten tot onze verbazing vaststellen, dat een deel van 
ons volk ook nu nog te klein blijkt om het grote goed, dat verbonden is aan 
een behoorlijk opgeleide jeugd, naar waarde te taxeren en een niet onbe
langrijk deel er op uit is het achtste leerjaar de nek om te draaien."35 Hij 
betwijfelde of de bezwaren die nu naar voren werden gebracht in 1950 - 
wanneer het achtste leerjaar hersteld moest zijn - niet meer zouden gelden. 
De motie-Peters (KVP) noemde hij een slag in de lucht, daar ze pas over drie 
jaar zou kunnen werken. Wel meende hij uit de motie te kunnen conclu
deren, dat Peters nü reeds het achtste leerjaar wilde handhaven; hij stemde 
met zijn fractie voor de motie, die met 52 tegen 26 stemmen werd aangeno
men. Tegen stemden ARP, CHU en PvdV. Deze groeperingen achtten deze 
motie niet actueel.

Het amendement-Van den Heuvel (ARP), opdat ook op landbouwscho
len leerplicht zou kunnen worden vervuld op dezelfde wijze als op nijver
heidsscholen, werd aangenomen met 55 tegen 25 stemmen; de socialistische 
fractie stemde tegen, omdat na het eerste leerjaar de lagere land- en tuin
bouwscholen slechts één dag per week onderwijs gaven.36 Een 
amendement-Van Sleen om het achtste leerjaar op dat moment verplicht te 
stellen met uitzondering van de scholen of de groepen van scholen, waar 
dat niet mogelijk zou blijken en elk jaar opnieuw te bekijken, welke scholen 
voor herinvoering in aanmerking kwamen, verwierp de Kamer met 46 
tegen 33 stemmen; alleen PvdA en CPN stemden voor. Steun ondervond 
minister Gielen onder andere van Terpstra (ARP), die de maatregel 
noodzakelijk en de houding van de regering reëel vond en de KVP-er Van 
der Weijden. In een tweede motie wilde Peters voorkeur voor het achtste 
leerjaar als zodanig uitspreken met de uitnodiging aan de minister al het
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nodige te doen om in 1950 gereed te zijn met alle voorbereidingen om het 
achtste leerjaar in te voeren. Omdat Gielen die toezeggingen reeds had 
gedaan, noemden Tilanus en Van Sleen het een motie van wantrouwen 
aan de minister. Zö had Peters het niet bedoeld en daarom trok hij zijn 
tweede motie in.

Het wetsontwerp zelf werd tenslotte door de Tweede Kamer zonder hoof
delijke stemming aangenomen, want over de wenselijkheid van de overige 
onderdelen was iedereen het wel eens. Ook billijkte men in meerderheid de 
argumenten van Gielen omtrent het gebrek aan geld, lokalen en onderwij
zers. Alleen de CPN wenste geacht te worden tegen te hebben gestemd. 
Naast de opschorting van het achtste leerjaar bevatte het ontwerp de invoe
ring van leerplicht voor het buitengewoon lager onderwijs en het onderwijs 
aan schipperskinderen. Ook de verscherping van enkele maatregelen tegen 
ongeoorloofd schoolverzuim vond bij iedereen waardering. Bij de behande
ling in de Eerste Kamer werden geen nieuwe gezichtspunten naar voren ge
bracht. Voor de PvdV wogen de bezwaren tegen de opschorting van het 
achtste leerjaar hier echter zo zwaar, dat naast de CPN ook deze fractie te 
kennen gaf tegen het wetsontwerp te stemmen. Het ontwerp werd ook hier 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Met ingang van 1 januari 1950 
is de verlenging van de leerplicht met het achtste leerjaar in werking getre
den.37

Op de begroting voor 1948 werd in verband met de beoogde doorvoering 
van het achtste leerjaar in 1950 een post voor pedagogisch-didactische cur
sussen voor onderwijzers opgenomen. De minister moest erkennen dat de 
opschorting van het achtste leerjaar op sommige scholen een ongunstige 
invloed had uitgeoefend op de bezetting van de klassen met niet meer 
leerplichtige leerlingen 38

Ook het bezoek aan scholen voor nijverheidsonderwijs ondervond on
gunstige invloed van de opschorting van het achtste leerjaar. In 1945 was uit 
zuinigheidsoverwegingen, om te voorkomen dat er nieuwe scholen ge
bouwd zouden moeten worden, de driejarige cursus op de ambachtsscholen 
omgezet in een tweejarige. Doordat bedoelde omzetting gepaard was gegaan 
met een grondige herziening van de onderwijsmethoden, zou een aanmer
kelijke tijdsbesparing in de opleiding zijn verkregen. De aandrang uit de 
Kamer op herinvoering van de driejarige cursus had geen effect. Minister 
Gielen bleef de mening toegedaan, dat deze maatregel het gebrek aan ge
schoolde vaklieden slechts zou doen toenemen, daar bij de bestaande capa
citeit der scholen dan slechts 2/3  van het aantal leerlingen kon worden afge
leverd.39 Dat de oplossing van het tekort hier niet gezocht moest worden 
had volgens Gielen nog een reden: "Een vrij groot aantal leerlingen bezoekt 
nijverheidsscholen omdat het in de tegenwoordige omstandigheden zo erg 
gemakkelijk is, daar de leerplicht te ontduiken."40 Door uitbreiding van 
leerplicht en verscherpte maatregelen tegen schoolverzuim zou hierin op 
den duur verbetering moeten komen. Voorlopig was het nog zo, dat ook het 
nijverheidsonderwijs nadelig werd beïnvloed door de opschorting van de 
leerplicht voor het achtste leerjaar. Gielen erkende: "het is onmiskenbaar
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dat deze opschorting van het achtste leerjaar op de leerlingen in de hogere 
klassen een nadelige uitwerking heeft gehad."41

5. Lager Onderwijs

a. H et stopbesluit
Gedurende de bezetting waren op onderwijsgebied enkele besluiten uit

gevaardigd, welke nu op een wettelijke basis handhaving verdienden. Hier
toe was door minister Van der Leeuw een ontwerp opgesteld, dat door zijn 
opvolger bij onderwijs, Gielen, op 6 februari 1947 in de Tweede Kamer 
moest worden verdedigd. Het ontwerp-Van der Leeuw legaliseerde ook het 
op 19 november 1940 door de secretaris-generaal Reinink uitgevaardigde zo
genaamde Stopbesluit.42 Hierin werd een bijzondere regeling gegeven voor 
de procedure, te volgen bij het herbouwen van door oorlogsgeweld verniel
de scholen en tevens werd hierbij voor het bouwen van nieuwe scholen - 
los van bovengenoemde oorzaak - de toestemming van de minister geëist. 
Op aandrang van de rechterzijde was onder minister Gielen dit Stopbesluit 
uit het wetsontwerp gelicht. Gielen meende, dat het besluit niet gehand
haafd kon worden, voor zover het betrekking had op de stichting van lagere 
scholen, omdat hij dit besluit in strijd achtte met de grondwettelijk gewaar
borgde vrijheid van schoolstichting.43 Tegen dit standpunt kwam de linker
zijde in ernstig verzet, waarbij men zich beriep op precedenten. Zo was, na 
sterk verzet hiertegen in 1935, in 1937 de zogenaamde 'Concentratiewet' in 
de Kamers aanvaard, waarbij tot 1 januari 1942 beperkende maatregelen wa
ren gesteld ten aanzien van het aantal leerlingen dat bij schoolsplitsing 
mocht meetellen.44 Dergelijke stopregelingen waren ook wel eerder ge
maakt, onder andere in 1923, waarbij het ging om een tijdelijke regeling om 
de ongebreidelde oprichting van bijzondere scholen te belemmeren. De re
geling werd vervolgens in 1928 verlengd en pas met ingang van 1 januari 
1931 trad deze bescheiden rem tegen de schoolsplitsing buiten werking.45 
Ook deze stopregelingen hadden grondwettelijke bezwaren opgeroepen, 
doch de regering had deze bezwaren steeds afgewezen; zo bijvoorbeeld De 
Geer in 1935: "Indien de door de Regering voorgestelde bepaling in strijd 
met de Grondwet was, dan zou de bestaande Lager-onderwijswet ook in 
strijd met de Grondwet zijn."46 Het argument van aantasting van 
grondwettelijke vrijheid maakte op de tegenstanders van Gielens voorstel 
dan ook geen sterke indruk. Mevr. Van den Muijzenberg (CPN) vreesde 
voor een overwicht van het bijzonder onderwijs; zekere controle op de 
doelmatigheid en noodzakelijkheid van scholenbouw achtte zij 
noodzakelijk.47 Ook mevr. Fortanier (PvdV) bepleitte handhaving van de 
beperkende bepalingen: "De toestand van 's lands financiën, de moeilijke 
deviezenpositie in verband met de aankoop van de noodzakelijke 
materialen, de wederopbouw in het algemeen, maken controle op velerlei 
terrein noodzakelijk en dan komt het niet juist voor ten aanzien van de 
stichting van schoolgebouwen den toestand van vóór 1937 te herstellen."48
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Afgezien van de waarde van het grondwettelijk argument meende ook 
Van Sleen (PvdA) dat inperking van de vrijheid van schoolstichting door 
de omstandigheden geboden was. Hoewel hij verklaarde dat het hem alleen 
ging om beperking van de scholenbouw in verband met materialen- en de- 
viezenpositie, klonken in zijn betoog toch af en toe geluiden door die deden 
denken aan de oude schoolstrijd. "Het maakt op zichzelf reeds een vreemde 
indruk, dat dit ene Stopbesluit nu juist uit de 12 besluiten moet worden ge
licht; dat geeft de indruk, dat men het bijzonder onderwijs wil bevoorde
len." En hierop volgend: "Zo ver komt men, als men bij elke maatregel, 
welke het bijzonder onderwijs raakt, het spook van de aantasting van de 
grondwettelijke vrijheid te voorschijn haalt."49 Teulings (KVP) en Tilanus 
(CHU) billijkten het standpunt van Gielen alleen reeds vanwege de grond
wettelijke bepalingen en Terpstra (ARP) wees, met volledige instemming 
van minister Gielen, het beroep op de vooroorlogse stopregelingen in dit 
verband af; deze gaven beperkingen in de wet zelf en lieten geen ruimte 
voor subjectieve beslissingen van de minister van onderwijs. De bepaling 
van het Stopbesluit, welke nu juist een dergelijke discretionaire bevoegd
heid van de minister invoerde, werd door Terpstra én door de minister wél 
grondwettig geoordeeld.50 Terpstra beklemtoonde dat artikel 200, lid 7 van 
de Grondwet (1938/1946), waarin wordt gedoeld op bij de wet aan het 
onderwijs te stellen voorwaarden, geen ruimte liet voor subjectieve 
beslissingen van de minister. Minister Gielen verenigde zich met deze 
zienswijze.51

Een mede door CPN en PvdV gesteund amendement-Van Sleen, dat be
oogde het Stopbesluit nog een jaar te handhaven, werd met 39 tegen 22 
stemmen verworpen met alleen de socialisten, de communisten en twee li
beralen - mevrouw Fortanier en Korthals - vóór.52 De socialisten Joekes, 
Van der Brug, Willems en Schil thuis hadden tegen het amendement van 
hun fractiegenoot gestemd. Joekes motiveerde zijn stem aldus, dat deze 
kwestie door de wederopbouwregelingen praktisch toch al weinig te 
betekenen had. "Waar nu dit amendement, zij het in strijd met de bedoeling 
van de voorstellers, aan sommige zijden gevoelens wekt, die naar mijn 
mening onder de gegeven omstandigheden ongewenst zijn, vind ik geen 
vrijheid mijn stem aan dit argument te geven .... "53 De overige artikelen 
van dit wetsontwerp werden vervolgens zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. Op 26 juni ging ook de Eerste Kamer zonder hoofdelijke 
stemming met het ontwerp akkoord. Een dag later kwam de wet in het 
Staatsblad.54

b. W ijziging van de Lager önderw ijsw et-1920
De zojuist behandelde wet had dus enkele bezettingsmaatregelen op on

derwijsgebied gelegaliseerd. In 1948 kwam een 'technische herziening' van 
de Lager-Onderwijswet 1920 tot stand, waarbij de bezettingsmaatregelen op 
het gebied van het onderwijs, voorzover deze bij de wet van 27 juni 1947 
waren gehandhaafd, in de L.O.-wet werden geïncorporeerd. Voorts werden 
bij deze herziening verschillende technische wijzigingen en aanvullingen
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aangebracht.55 Hoewel de waarde van deze maatregel voor een niet onbe
langrijk deel was gelegen in de betreffende incorporatie, ontmoetten de inci
dentele wijzigingen in de Tweede Kamer toch grote belangstelling. Na de 
vrij sobere algemene beschouwingen kwam in het debat van 19 mei 1948 het 
zwaartepunt te liggen bij de behandeling van een kleine honderd artikelen 
en een ruime hoeveelheid daarop voorgestelde amendementen..

In het wetsontwerp was onder meer voorgesteld de mogelijkheid te 
scheppen voor een aantal verbeteringen ten aanzien van het buitengewoon 
lager onderwijs. Aanvankelijk bevatte het regeringsontwerp de bepaling: 
"Indien een gemeente uitgaven doet ten behoeve van het buitengewoon la
ger onderwijs, behandelt zij de openbare en de bijzondere scholen van de
zelfde soort binnen die gemeente op gelijke voet." De voorstanders van het 
bijzonder onderwijs hadden in het Voorlopig Verslag deze bepaling toege
juicht, maar bij de Memorie van Antwoord verving de regering haar voor
stel op dit punt door een van veel geringer strekking. Naast financiële over
wegingen - de extra kosten voor de gemeenten zouden volgens minister 
Gielen 2 h 3 miljoen gulden bedragen - gold hierbij voor de regering nog een
meer principiëel motief: "Afgescheiden van de zeer hoge uitgaven ......acht
de ondergetekende de fase van ontwikkeling, waarin het buitengewoon 
lager onderwijs zich op dit ogenblik nog bevindt, van die aard, dat een alge
hele gelijkstelling, hetzij landelijk, hetzij plaatselijk, nog niet zonder meer 
kan worden doorgevoerd", aldus minister Gielen in de Memorie van Ant
woord.56 De minister wilde de zaak regelen bij KB.

Uit de confessionele hoek in de Tweede Kamer kwam prompt verzet. 
Terpstra (ARP) en Peters (KVP) opponeerden tegen het terugnemen van be
doelde bepaling. Terpstra wees er vooreerst op, dat onder het grondwettelijk 
begrip lager onderwijs ook het buitengewoon lager onderwijs was begrepen. 
Reeds circa twintig jaar geleden had de Staatscommissie-Rutgers aangedron
gen op uitvoering van het grondwettelijk voorschrift omtrent de financiële 
gelijkstelling voor het buitengewoon lager onderwijs. In 1920 was delegatie 
onvermijdelijk geweest "omdat men er toen blijkbaar nog geen gat in zag en 
ten minste iets wilde doen." Maar, zo vervolgde Terpstra, nu zijn er blijk
baar vaste plannen. "Doch die behoren dan ook wat de hoofdlijnen betreft in 
de wet neergelegd te worden. De Kamer heeft er recht op hierin gekend te 
worden, onder meer omdat artikel 200 der Grondwet (1938) - het onderwijs
artikel - dit uitdrukkelijk voorschrijft. Ik stel er prijs op, hier duidelijk uit te 
spreken, dat zo spoedig zulks mogelijk is de financiële gelijkstelling ook 
voor deze tak van onderwijs overeenkomstig de grondwettelijke voor
schriften realiteit wordt."57

Peters sloot zich bij dit betoog geheel aan; zijn fractie wilde echter geen 
amendement in de bedoelde richting indienen omdat een dergelijk voorstel 
"èn om wille van de belangrijkheid dezer materie, èn om wille van de tech
nische gecompliceerdheid" van de regering diende uit te gaan.58 Minister 
Gielen antwoordde ter zake van het grondwettelijk argument: "In dit ver
band wil ik opmerken, dat, als er een wettelijke regeling komt, daarin onge
twijfeld de gelijkstelling zal moeten worden doorgevoerd, maar dat het
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voorschrift der Grondwet niet betekent, dat dit op dit tijdstip zou moeten 
gebeuren. Hetzelfde is immers het geval met bijv. het kleuteronderwijs, 
waar naar mijn mening ook, wanneer het apart wordt geregeld, de gelijk
stelling zal moeten worden doorgevoerd op grond van de bepaling van de 
Grondwet. Toch is - zij het tot mijn leedwezen - dit kleuteronderwijs nog 
niet in een wet geregeld."59

Een groot aantal amendementen werd ingediend, waarbij een aantal ma
len confessionelen tegenover niet-confessionelen kwamen te staan en de 
rooms-rode samenwerking derhalve werd doorbroken. Zo zag het Tweede 
Kamerlid Van Sleen (PvdA) zich gedwongen zijn eerste amendement tot 
invoering van het Esperanto in het onderwijs terug te nemen, omdat hem 
gebleken was dat de rechtse fracties tegen dit amendement waren; met een 
verworpen amendement was deze kunsttaal volgens dit Kamerlid niet ge
baat.60 Een volgende confrontatie tussen links en rechts betrof de mogelijke 
invoering van afzonderlijke scholen voor voortgezet onderwijs. Een tweede 
amendement-Van Sleen beoogde nu de mogelijkheid te schrappen dat 
voortgezet lager onderwijs zou worden gegeven aan lagere scholen. Van de 
commissie van rapporteurs over dit wetsontwerp waren drie leden tegen en 
één voor dit amendement; toch werd het amendement op 20 mei 1948 in de 
Tweede Kamer bij het begin van de vergadering aangenomen met 28 tegen 
16 leden in een stemming van links (PvdA, CPN, VVD) tegen rechts.61 
Tilanus, die niet bij de stemming aanwezig was geweest, ontwikkelde na de 
stemming de bezwaren voor het bijzonder onderwijs van dit amende
ment.62 Precies hetzelfde gebeurde met een ander amendement-Van Sleen 
strekkende tot het mogelijk maken van beperking van de vrijheid van 
overschrijving van de ene lagere school naar de andere.63 Een amendement 
van Van Sleen en Peters gezamenlijk betreffende verlaging van de leerlin- 
genschaal werd door de minister vanwege de financiële consequenties on
aanvaardbaar verklaard. Hierna werd het ingetrokken.64 Een groot aantal 
amendementen werd door de minister overgenomen of zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. Tot de voornaamste voorzieningen welke tenslotte 
bij deze laatstgenoemde serie amendementen werden getroffen behoorde 
een verbetering van de leerlingenschaal en van de rechtspositie van vak
leerkrachten. Op 21 mei 1948 werd het ontwerp zonder hoofdelijke stem
ming in de Tweede Kamer aangenomen.65 Ruim een maand later ging ook 
de Eerste Kamer er zonder hoofdelijke stemming mee akkoord.66 De wet is 
vastgesteld op 25 juni 1948, Stbl.I.254.

c. V erlengde schoolstrijd?
"Iedere Nederlander is tot elke landsbediening benoembaar", aldus artikel 

5 van de Grondwet (1938/1946). Deze bepaling kwam bij de debatten in de 
Tweede Kamer enige malen aan de orde, eerst bij de begroting voor 1947. In 
het noorden des lands was aan sollicitanten voor het middelbaar onderwijs 
een vragenlijst voorgelegd, waarin onder andere werd geïnformeerd naar 
het kerkgenootschap waarvan de kandidaat lid was. Dit werd in strijd geacht 
met artikel 5 der Grondwet.67 Minister Gielen ontkende strijdigheid met het
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betreffende grondwetsartikel omdat de benoembaarheid hier niet in het ge
ding was: "slechts de wenselijkheid voor benoeming in een bepaalde ge
meente speelde een rol."68 Dit antwoord van Gielen kon het PvdA-Tweede 
Kamerlid Deering op 18 december 1946 niet bevredigen. "Het gaat hier niet 
om een theoretische mogelijkheid, maar bij de benoeming van een leraar 
aan een Rijks HBS om de verankerde zekerheid, dat de keus alleenlijk ge
grond mag zijn op meerdere deugd en bekwaamheden."69 Deze opmerking 
van Deering werd ondersteund door Hoogcarspel (CPN), die wees op het 
verschil tussen benoembaarheid en het recht om naar een betrekking te sol
liciteren.70

In het Voorlopig Verslag op de begroting van O.K. en W. voor 1948 kwam 
de stelling naar voren dat de openbare school moest worden "voorzien van 
leerkrachten, die voorstanders zijn van de school, die zij dienen."71 Terpstra 
(ARP) kon hiermee geen vrede hebben: "Dit geldt wèl van de bijzondere 
school, die een particuliere instelling is, niet van een overheidsinstelling als 
de openbare school is."72 In een discussie in de Tweede Kamer op 10 decem
ber 1947 met mevr. Fortanier-de Wit (PvdV/VVD) had minister Gielen het 
strijdig geoordeeld met artikel 5 van de Grondwet, dat bij benoemingen van 
leerkrachten aan het openbaar onderwijs zou worden gevraagd, of de solli
citant al dan niet voorstander van het openbaar onderwijs was. Nu was in 
een Brabantse krant, namelijk Het H uisgezin, van 9 september 1947 een ad
vertentie verschenen, waarin een Rijksbureau te 's-Hertogenbosch een ad
ministratieve kracht vroeg, die een bepaalde geloofsovertuiging moest zijn 
toegedaan. Op een desbetreffende schriftelijke vraag van het Tweede Ka
merlid mevr. Tendeloo (PvdA) had minister-president Beel geantwoord, dat 
de omstandigheden konden meebrengen, "dat ook de vraag naar levensbe
schouwing van degene, die een openbaar ambt gaat bekleden, in de overwe
gingen dient te worden betrokken".73 Een beoordeling van het concrete ge
val liet hij achterwege. Volgens mevr. Fortanier was het antwoord van Beel 
niet te rijmen met het standpunt van de minister van onderwijs. Het vra
gen naar een geloofsovertuiging achtte zij in strijd met de Grondwet; anders 
lag dat echter met een beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat: 
"Meent de minister, dat een sollicitant, die voorstander is in beginsel van 
openbaar onderwijs, de geschiktheid bezit om een bijzondere school met 
volle toewijding te dienen?" Volgens minister Gielen, die hierin steun 
kreeg van Tilanus, vergeleek mevr. Fortanier-de Wit hier onvergelijkbare 
dingen. De minister handhaafde zijn standpunt dat bij het onderzoek naar 
de geschiktheid van de leerkrachten voor het openbaar onderwijs niet dien
de te worden gevraagd naar de houding tegenover openbaar of bijzonder 
onderwijs.74

Andere knelpunten bij de afdeling Lager Onderwijs lagen op het gebied 
van de pacificatie - dit is de financiële gelijkstelling van het bijzonder met 
het openbaar onderwijs - en de daarmee samenhangende kwestie van de be
stuursvorm van de openbare school. De in 1920 wettelijk tot stand gekomen 
pacificatie moest voorkomen, dat de leerplicht de ouders zou dwingen hun 
kind naar een school te zenden, die niet aan hun godsdienstige overtuiging
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beantwoordde; waarom dan die pacificatie-gedachte doortrekken naar het 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO), waar de leerplicht 
niet gold, vroeg mevr. Van den Muijzenberg (CPN) in de Tweede Kamer op 
9 december 1947. Zij was geschrokken van de uitlating van minister Gielen, 
dat hij in het kader van de onderwijsvernieuwing de financiële gelijkstel
ling wilde doortrekken. "Dit is een aantasten van de pacificatie, waardoor de 
schoolstrijd sterker dan hij helaas al is, zal ontbranden."75 Volgens Gielen 
stond de Grondwet een gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar 
VHMO niet in de weg.76 Het was een zaak, waarmee de PvdA-Tweede Ka
merfractie bij het opstellen van het regeerakkoord had ingestemd. Deze 
fractie liet het dan ook wijselijk na op deze stelling van Gielen in te gaan.

De pacificatie kwam ook naar voren naar aanleiding van een pleidooi 
van Thomassen voor het instellen van een onderzoek naar de bestuurs
vorm van de openbare lagere school. De laatste tientallen jaren was het aan
tal leerlingen, dat de openbare scholen voor lager onderwijs bezocht relatief 
gestadig achteruit gegaan. In 1948 daalde het percentage openbare scholen 
van 34,1 tot 33,8, dat der leerlingen op deze scholen van 27,3 tot 27. Hierte
genover stond een stijging van deze percentages bij het bijzonder onder
wijs.77 In de kring van de voorstanders van het openbaar onderwijs rees de 
vraag, op welke wijze deze achteruitgang gekeerd zou kunnen worden, ter
wijl van verschillende zijden was geklaagd, dat de Partij van de Arbeid de 
openbare school onvoldoende zou verdedigen; volgens H et Schoolblad had 
de oude SDAP het openbaar onderwijs altijd op bekwame wijze verdedigd.78 
"Wil de Partij van de Arbeid thans nog zijn de verdedigster van de openbare 
school, die door het drijven van zekere kringen in het bijzonder onderwijs 
en kerkelijke instellingen wordt bedreigd", vroeg mevr. Van den 
Muijzenberg tijdens het onderwijsdebat in de Tweede Kamer op 9 december 
1947.79 In een artikel in Het Vrije Volk enkele weken voor dit debat had het 
PvdA-Kamerlid Thomassen willen afrekenen met "de legende" als zou de 
openbare school slechts kunnen rekenen op verdediging door liberalen en 
communisten. De openbare school zou wel degelijk door de PvdA verde
digd worden, aldus dit Kamerlid.80

De stelling van Thomassen schiep verplichtingen. Het was dan ook niet 
zo vreemd dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA bij de behandeling van 
de begroting van O.K. en W. voor 1948 van haar belangstelling voor het 
openbaar onderwijs zou getuigen. Thomassen stelde in dit verband onder 
meer dat de achteruitgang van de openbare school, meer dan krachtens de 
gelijkstelling mocht worden verwacht, zijn oorzaak vond in het feit dat we
gens onvoldoende invloed van de ouders op het bestuur, deze school steeds 
koeler en met minder toewijding werd bestuurd 81 In een rapport van de 
vereniging Volksonderwijs en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
was onder meer medezeggenschap van de ouders in het bestuur van de 
openbare school bepleit. Thomassen vroeg de minister de toezegging, de be
stuursvorm van de openbare lagere school aan een onderzoek te zullen on
derwerpen. In een principiële beschouwing betoogde het KVP-Kamerlid 
Stokman dat het openbaar onderwijs, dat immers door de overheid wordt
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gegeven, bij de voorstellen van Thomassen in het gedrag zou komen. 
"Hoezeer ook naar mijn overtuiging aan het openbaar onderwijs alle zorg 
en aandacht besteed moet worden, toch kan onmogelijk dit onderwijs open
baar onderwijs blijven, als men er een wezenselement, namelijk het Over- 
heidsbeheer, aan ontneemt."82 Gielen onderschreef de beschouwingen van 
Stokman en verhulde hierbij niet, dat het openbaar onderwijs van hem 
weinig initiatief te verwachten had.83

In de katholieke groepering was de vrees groot dat de openbare school in 
beheer en in de inhoud van het onderwijs kon gaan lijken op het bijzonder 
onderwijs. Vandaar het hiervoor aangehaalde verzet tegen een onderzoek 
naar de bestuursvorm van dit onderwijs. Vandaar ook de hieronder te noe
men door Gielen en het Tweede Kamerlid Stokman (KVP) geuite bezwaren 
tegen een christelijke oriëntering van dit onderwijs, zoals dat in kringen 
van de doorbraakgroepen in de PvdA werd voortgestaan en waarmee overi
gens werd teruggegrepen op hetgeen in het begin van de 19e eeuw rege- 
ringspolitiek was geweest. Zo concludeerde minister Gielen bij gelegenheid 
van de opening van de onderwijstentoonstelling "Schoolstad" op 27 maart 
1948 dat de onderwijsvrijheid, die een eeuw bestond, en de financiële gelijk
stelling van bijzonder met openbaar (lager) onderwijs geen volkomen vrede 
hadden gebracht. "Nog steeds zijn er als in de tijd van Koning Willem II en 
Van den Ende" - A. van den Ende, 1768-1846, ontwierp met J.H. van der 
Palm de wet op het Lager Onderwijs van 3 april 1806, die tot 1857 van kracht 
zou blijven, - "voorstanders van die openbare school, waarvan een vaag en 
ondefiniëerbaar christendom die wezenbepalende factor en exponent zou 
dienen te zijn. De geschiedenis is daar om te bewijzen, hoe onvruchtbaar dit 
streven moet blijven zeker bij een volk als het onze, dat ten slotte slechts als 
eenheid kan gezien worden in de voorliefde voor zijn geestelijke vrij
heid."84 Sommige voorstanders van de openbare school gebruikten juist 
deze geestelijke vrijheid als argument om de openbare school een meer 
christelijk/humanistisch karakter te geven in aansluiting op hetgeen de 
eerste minister van Onderwijs na 1945, Van der Leeuw, had voorgestaan. 
Veelvuldig was de wens geuit om de openbare school haar neutraal karakter 
te ontnemen en haar een meer positieve inhoud te kunnen geven. Zelfs het 
urgentieprogram van de KVP uit 1946 had in par.I, art. 9 geformuleerd dat 
het Bijzonder en het Openbaar Onderwijs in alle geledingen op het besef 
van de waarde van de godsdienst voor het individu en de gemeenschap ge
richt dienden te zijn. Stokman opponeerde echter tijdens de Onderwijsde
batten op 9 december 1947 tegen de gedachten, zoals die in dit kader door 
prof.dr.W. Banning in een lezing over "De Bijbel en de Openbare School" in 
de zomer van 1947 waren ontvouwd.85 Volgens dit vooraanstaande PvdA- 
lid diende het onderwijs de toegang te openen tot de bronnen van de geeste
lijke vrijheid, waarbij voor de lagere school ook de Bijbel behoorde. Bijbel- 
en godsdienstonderwijs moest dan ook kunnen worden gegeven door die 
leerkrachten van de school, die daartoe roeping gevoelden. Een verder per
spectief was de overwinning van de tegenstelling tussen bijzonder en open
baar onderwijs. Stokman meende in verband met de uitingen van Banning
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"een waarschuwend woord te moeten laten horen tegen mogelijke tenden- 
zen die zich zouden kunnen vasthaken aan dat streven naar een verande
ring in de bestuursvorm van de openbare school."86 Alles diende bij het 
oude te blijven. Het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs 
diende ongeschonden te blijven.

d. Voorlopige pensionering van onderw ijzers
In het najaar van 1947 kwam in de Tweede Kamer bij de Onderwijsdebat

ten, mede door toedoen van het Kamerlid Roosjen (ARP), het beëindigen 
van de mogelijkheid tot pensionering van onderwijzers op 60-jarige leeftijd 
aan de orde. In 1936 had de wetgever bij tijdelijk Reglement op de Voorlo
pige Pensionering van onderwijzers pensionering van de 60-jarige onder
wijzer ingevoerd, behoudens dispensatie op verzoek. Motieven waren het 
toenmalige overschot aan onderwijzers en de te groot geachte afstand van 
60-jarigen tot de jeugd. Ten einde de onderwijsvernieuwing te bevorderen 
had minister Van der Leeuw het tijdelijk Reglement bij wet tot einde 1947 
verlengd, maar op 17 april 1946 had Roosjen als enige tegengestemd, van
wege het toen bestaande tekort aan leerkrachten.87 De regering wilde het Re
glement niet verder verlengen, ofschoon volgens de Memorie van Ant
woord op de Onderwijsbegroting-1948 het onderwijzerstekort in 1949 zou 
zijn verdwenen.88 Nu de reden voor zijn tegenstemmen in 1946 was ver
vallen, sloeg Roosjen in tegenovergestelde richting om.89 Het belang van 
onderwijsvernieuwing mocht niet plotseling worden prijsgegeven; ook 
pensioenbelangen van de onderwijzers vroegen om een verlenging. Hij 
diende zelfs een motie in, waarin op verlenging met een jaar werd aange- 
drongen. Gielen wees verlenging af, al erkende hij onderwijskundige voor
delen bij verlenging. Een reserve aan onderwijzers was voor Indonesië no
dig; in het algemeen bestond nog tekort aan arbeidskrachten en moest dus 
beroep op anderen worden gedaan; de pensioensrechtelijke begunstiging 
van onderwijzers door het tijdelijk Reglement mocht op zichzelf geen mo
tief voor verlenging zijn. Ook financiële overwegingen verzetten zich tegen 
de verlenging. Hij zou aan de motie "geen uitvoering" kunnen geven90; dit 
had hij overigens reeds in oktober aan de inspecties meegedeeld.91 Roosjen 
echter kreeg steun van Peters (KVP), Van Sleen (PvdA) en mevr. Fortanier 
(PvdV) en de motie werd met 50 tegen 23 stemmen aangenomen; vóór 
stemden ARP, PvdA, behalve fractievoorzitter Van der Goes van Naters, 
PvdV, CPN, twee leden van de CHU en drie van de KVP.92 Stokman ver
klaarde voor de rest van de KVP-fractie dat voor haar het belang van uit
zending van dienstplichtige onderwijskrachten naar Indonesië zwaar woog. 
Van der Goes had het vermoedelijk genant gevonden als zijn fractie una
niem de coalitiegenoot in de steek zou laten.93

e. De onderwijzerssalarissen
Vernieuwing van systeem en methode van het onderwijs vereiste als 

primaire voorwaarde een toegewijd en voor die taak berekend onderwij- 
zerscorps. Teneinde de maatschappelijke positie van het onderwijzend per-
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soneel "in overeenstemming te brengen met de hoge waarde van zijn ar
beid" werd een herziening van de onderwijzerssalarissen noodzakelijk ge
acht, welke herziening in het regeringsprogram van 17 juni 1946 en in de 
Troonrede in het vooruitzicht was gesteld. Deze aandacht voor de maat
schappelijke positie van de onderwijzer kwam beslist niet te vroeg. Terwijl 
er vóór de oorlog een overschot was aan onderwijzers kampte het lager on
derwijs na de bevrijding met een tekort van 2600 leerkrachten. In 1945 had 
de beginnende ongehuwde onderwijzer zonder hoofdakte een weekinko- 
men van ruim ƒ25,-; in het najaar van 1945 bedroeg het vastgestelde sociale 
minimumloon voor ongeschoolde gehuwde arbeiders ƒ31,- per week.

Verbetering van de positie van de onderwijzer was een wens, die voor
kwam in de urgentieprogramma's van de coalitiepartners en ook de Proeve 
van een program van Beel had gehaald. Het was echter vooral in de linkse 
pers dat aandacht werd besteed aan de salariëring van de onderwijzer. Onder 
de titel "De vergeten man" belichtte Het Vrije Volk in een artikelenreeks 
over de sociale positie en de culturele taak van de onderwijzer de noodtoe
stand bij het lager onderwijs.94 De slotalinea van het laatste hoofdartikel 
luidde: "En zo moet, wil de vernieuwingsgedachte op cultureel-zedelijk ge
bied dragen, bij het onderwijs begonnen worden, waarvoor de bevrijding 
van de sociale zorgen van de onderwijzer een eerste voorwaarde is. Het 
woord is aan dr. Gielen." In H et Parool bepleitte Gielens ambtsvoorganger 
Van der Leeuw een vaster en waardiger plaats van de onderwijzers in de 
maatschappij, waarvoor een herziening van èn opleiding èn salaris noodza
kelijk was. Voor onderwijsvernieuwing verwachtte hij overigens meer van 
de slecht betaalde onderwijzers dan van de leraren en hoogleraren.95

Gielen zou in dit opzicht de linkse pers en Van der Leeuw niet teleurstel
len, zoals hij dat wel had gedaan met zijn reorganisatie op het departement. 
De afspraak uit het regeringsprogram van het kabinet-Beel om de salarissen 
van de onderwijzers te verbeteren werd voortvarend aangepakt en kreeg, na 
de toekenning van een bijzondere uitkering aan de onderwijzers, in 1947 
zijn beslag. Gielen heeft het geld, dat hij met zijn reorganisatie en heroriën
tatie van het beleid op O.K. en W. "verdiende", gebruikt voor het zwaarte
punt van het ministerie: het onderwijs en dan vooral: het lager onderwijs.

Om dreigende staking en demoralisering te voorkomen werd begonnen 
met een uitkering ineens aan het onderwijzend personeel, waartoe de mi
nisterraad op 8 juli 1946 het besluit nam op voorstel van Gielen.96 In af
wachting van de algehele herziening van de onderwijzerssalarissen kende 
een KB die bijzondere uitkeringen aan de onderwijzers toe97; voor gehuw
den bedroeg zij 450 gulden; voor ongehuwden 180 gulden, resp. 300 gulden 
voor alleenstaanden.98

De volgende stap was de structurele salarisverbetering voor het onder
wijzend personeel. In zijn eerste begroting kondigde minister Gielen een 
aanzienlijke verbetering van de salarissen aan.99 Gielen had een commissie- 
Wesselings ingesteld voor advies en overleg inzake de onderwijssalarissen. 
In deze commissie had de regeringsdelegatie voorgesteld om het uit 1928 (!) 
daterende salarismaximum voor gehuwde onderwijzers met hoofdakte te
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verhogen van ƒ3700,- tot ƒ4037,-.De vakorganisaties waren het hiermee on
eens. Deze zaak werd in de ministerraad besproken op 28 oktober 1946.100 
Gielen wilde het salarismaximum eventueel met een paar honderd gulden 
verhogen, maar dit bedrag moest dan weer in reductie worden gebracht bij 
onderwijzers met lagere akte. De Raad ging akkoord, met de aantekening dat 
de salarispost voor het onderwijzend personeel niet meer zou mogen kos
ten dan oorspronkelijk was vastgesteld. Twee weken later moest Gielen in 
de Raad mededelen dat het regeringsvoorstel in de commissie-Wesselings 
met een kleine meerderheid was verworpen.101 Gielens voorstel was nu om 
zonder meer het maximum met honderd gulden te verhogen, met het 
argument dat het salaris niet op een goed peil stond en er een tekort was aan 
goede onderwijskrachten. Beel, Drees en Lieftinck waren het hiermee niet 
eens, omdat alle overheidssalarissen met 10% verbeterd waren, zodat de on
derwijzer aldus een aparte verhoging zouden krijgen. Toch kon op die 
grondslag een akkoord in de commissie-Wesselings worden bereikt.

Bij de behandeling van de begroting van O.K. en W. voor 1947 in de 
Tweede Kamer in december 1947 werden slechts enkele praktische bezwaren 
tegen de voorstellen der commissie aangevoerd. Mevr. Fortanier (PvdV) 
vond een aanvangssalaris van ƒ164,- per maand onvoldoende om genoeg 
jonge onderwijzers aan te trekken.102 Zij achtte het niet verantwoord de 
ruimte tussen de salarissen van onderwijzers mèt en zonder hoofdakte zo 
groot te maken als in deze voorstellen was verdisconteerd. Voor de toe
komst leek een ongesplitste akte haar wenselijk. Teneinde de onderwijzers- 
nood op het platteland te lenigen werd in beide Kamers der Staten-Generaal 
gepleit voor afschaffing van de standplaatsaftrek voor onderwijzers op het 
platteland. In de Tweede Kamer werd algemeen vanwege de maatschappe
lijke verheffing van onderwijzers en leraren, verbetering van hun finan
ciële positie noodzakelijk geacht. In de door de bewindsman aangekondigde 
salarisverbetering zag men de realisering van een stuk sociale gerechtigheid, 
al kwalificeerde Gielen deze verbetering als "een juistere classificatie van de 
onderwijzers in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren".103 
Op 10 maart 1947 kwam Gielen in de ministerraad met het definitieve ont
werpbesluit tot herziening van de salarissen van de onderwijzers bij het la
ger onderwijs. Lieftinck had enige bezwaren tegen de berekening van het 
topsalaris, omdat hiervoor wèl, maar voor het pensioen niet de slaptetijd in 
de jaren dertig - toen velen een andere werkkring moesten zoeken - voor 
driekwart werd meegeteld. De Raad ging nu echter akkoord.104

Bij K.B. van 12 april 1947 (Stbl. no. H 116) werd het betreffende hoofdstuk 
van het Bezoldigingsbesluit gewijzigd; deze herziening van de onderwijssa- 
larissen kreeg gelding met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1946. Hierbij 
werd de minimum jaarwedde van de onderwijzer zonder hoofdakte ge
bracht op ƒ1710,-, oplopend met een bedrag van ca. 550 gld. na een 8-tal 
dienstjaren, waarna om de 2 jaar een verhoging kwam van ƒ90,- per jaar. 
Een hoofdonderwijzer startte met ƒ1980,- per jaar. Het voortgezet L.O. en het 
bijzonder L.O. keerden hogere bedragen uit afhankelijk van de akten. De al
gemene 10% loonsverhoging gold ook voor onderwijzers, de 2% gratificatie
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in 1947 niet; de grondsalarissen moesten ingevolge K.B. van 15 januari 1946 
(G. 13) in het algemeen worden verhoogd met een extra toeslag van 5% over 
januari 1946. Wat salaris betrof werd de gehuwde onderwijzeres gelijkge
steld met haar ongehuwde vrouwelijke collega’s (voor de toenmalige richt
lijn van de overheid inzake de mogelijkheid voor gehuwde vrouwen bij de 
overheid werkzaam te zijn, zie hfdst. IX, par. in.f). Afgezien van enige we
gens het tekort aan onderwijskrachten in de begroting-1947 van O.K. en W. 
opgenomen voorzieningen, toonde Gielen zich in beginsel weinig welwil
lend tegenover de gehuwde onderwijzeres,"omdat de gehuwde vrouw 
principieel thuis behoort in het gezin en het gezin stellig primair is ten op
zichte van de school".105 "Tot een ongelimiteerde toelating van de gehuwde 
onderwijzeres in de school, zou ik niet bereid kunnen zijn." Aan het einde 
van zijn ambtsperiode poogde Gielen om ook de onderwijzers in 1948 mee 
te laten delen in de 5% toeslag voor middelbare en hogere ambtenaren (Zie 
ook hoofdstuk IX, Binnenlandse Zaken, par.HI.c: D e am btenarensalarissen) . 
Hij vond dat er in 1947 alleen nog maar een rechttrekking van de salarissen 
had plaatsgevonden en geen verbetering. De meeste ministers waren het 
oneens met de visie van Gielen, die dit verzet toeschreef aan de bedragen, 
die er mee gemoeid waren. Drees en Lieftinck bleven erbij, dat een algehele 
herziening van de onderwijzerssalarissen had plaats gevonden. Het voorstel 
van Gielen om in 1948 de onderwijzers alsnog 5% te geven werd verworpen 
met 11 stemmen tegen en één voor (Gielen).106

6. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs

a. W ijziging M.O. en H .O -ivet
Gielen wist ook nog twee wetsontwerpen tot wijziging en aanvulling van 

de Middelbaar-Onderwijswet en van de Hoger-Onderwijswet in veilige ha
ven te brengen. 107 De voorstellen om de de middelbare meisjesschool op te 
nemen in de M.O.-wet en aan de inrichtingen van voorbereidend hoger on
derwijs grotere vrijheid te geven, met behoud van subsidie en eindexamen- 
rechten, ontmoetten weinig bezwaar. Wel ontstonden in de Tweede Kamer 
schermutselingen over het plan om het vak muziek tot verplicht leervak - 
behoudens ministeriële ontheffing - te maken op de middelbare scholen en 
gymnasia.

In de ministerraad had de wijziging van de M.O.-wet weinig bezwaren 
ontmoet. Drees voelde weinig voor muziek en zang als verplicht vak op de 
HBS en als facultatief vak voor de handelsdagschool. Gielen vond - een oud 
geluid - het onderwijs te intellectualistisch en wilde meer esthetische vor
ming. De kosten waren allemaal niet zo hoog: men zou beginnen met zin
gen wat vrijwel gratis was. Later waren wellicht grammofoonplaten nodig. 
Drees vroeg zich af waar de instrumenten en de bevoegde leerkrachten van
daan moesten komen. Lieftinck brak een lans voor onderwijs in de esthetica 
vooral op het gymnasium. Dit voorstel van Gielen was hem sympathiek en 
dus bleken de kosten hem dit keer slechts matig te interesseren.108
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Bij de behandeling in de Tweede Kamer op 14 en 19 november 1947 ont
wikkelden Terpstra (ARP), Lucas (KVP) en Tilanus (CHU) bezwaren tegen 
invoering van muziek als verplicht leervak; het leerprogramma op de mid
delbare scholen was toch al overladen.109 Tilanus voelde niet voor een wet
telijke verplichting, die vanwege gebrek aan docenten en leermiddelen toch 
niet zou kunnen worden uitgevoerd.110 De voorgestelde bepaling werd ech
ter aangenomen met 38 tegen 29 stemmen; tegen stemden de protestants- 
christelijke partijen, de liberalen, de communisten, Lucas (KVP) en 
Thomassen (PvdA).111 Enige amendementen werden door de minister 
overgenomen. Een amendement van mevr. Fortanier (PvdV) om maat
schappijleer en staatsinrichting tot verplicht leervak te maken op de mid
delbare meisjesschool werd verworpen met 55 tegen 12 stemmen; vóór 
stemden behalve de liberalen en de communisten, twee leden van de socia
listische fractie: Nederhorst en Le Poole. Het wetsontwerp werd vervolgens 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Ook de Eerste Kamer ging op 31 
maart 1948 akkoord. De wetten zijn vastgesteld, 2 april 1948. Stbl.nrs.I.127 en 
I.128.112

Niet in alle gevallen reageerden de Staten-Generaal zo welwillend op 
veranderingen in het leerplan bij het VHMO. De plannen van minister 
Gielen om in de hogere klassen der gymnasia het aantal uren voor geschie
denisonderwijs aan B-leerlingen sterk te beperken of zelfs geheel te doen 
vervallen vonden vooral in de Eerste Kamer bij de behandeling van de be
groting 1947 heftige bestrijding. De motivering van de bewindsman, dat deze 
maatregel gevolg was niet van "geringere waardering"113, doch van de 
noodzaak het wekelijks aantal lesuren te verminderen, werd door de socia
list Cramer "zowel principieel als feitelijk onjuist" genoemd.114 Hij bepleitte 
een centrale plaats voor het geschiedenisonderwijs op het gymnasium, te
meer daar hier geen staatswetenschappen werden gedoceerd. Bij deze kritiek 
sloten zich de Zwaan (CHU) en ook Zegering Hadders (PvdV) aan.

Ook buiten de Kamers ontmoetten Gielens plannen ten aanzien van het 
leervak geschiedenis bezwaren. In een algemene kritiek op de vernieu
wingsplannen bij het onderwijs sprak het dagblad Trouw  in dit verband van 
een "miskenning van het historisch gegroeide en van de continuïteit", twee 
uitgangspunten die juist aan Gielens vernieuwingsbeleid ten grondslag 
zouden moeten liggen.115 "Geestelijke roof op een jonge generatie" noemde 
prof. Geyl deze vreemde methode van onderwijsvernieuwing in een hart
stochtelijk pleidooi in V rij Nederland voor behoud van het geschiedenis
onderwijs voor de studerende jeugd.116

Tenslotte drong de Eerste Kamer er in een door Algra (ARP) ingediende 
motie bij de minister op aan "geen enkele wijziging in de urentabel te be
vorderen, die tot inkrimping van het geschiedenisonderwijs in deze klassen 
zou leiden".117 Algra sprak van een 'denaturering van het gymnasium' en 
achtte een zeer stringente en duidelijke uitspraak van de Volksvertegen
woordiging in deze noodzakelijk. Zijn door alle partijen ondertekende mo
tie werd met algemene stemmen aangenomen. Van herstel van het ge
schiedenisonderwijs in de geest van de motie-Algra zou vooralsnog niets
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terechtkomen. Bij de behandeling van de onderwijsbegroting voor 1948 in 
de Tweede Kamer gaf minister Gielen hiervoor een verrassende verklaring: 
"Aangezien sinds de aanneming van de motie-Algra in de Eerste Kamer 
geen enkele wijziging in de urentabel door de ondergetekende werd bevor
derd, kon hij uiteraard geen rekening houden met genoemde motie".118 Op 
schriftelijke vragen van Cramer had Gielen op 26 november 1947 een soort
gelijk ontwijkend antwoord gegeven,119 Deze verklaring werd door Deering 
(PvdA) gekwalificeerd als een 'doorzichtige dooddoener’. "Verwacht mocht 
worden, dat met deze verlangens wèl rekening gehouden zou worden en 
met ingang van het nieuwe cursusjaar in overeenstemming hiermee dus 
wèl een wijziging in de urentabel zou zijn doorgevoerd."120 Deze passieve 
houding van Gielen werd van vele kanten bekritiseerd. Tilanus formuleer
de het algemene gevoelen aldus: "Dit is toch eigenlijk geen antwoord; dit is 
een manier om zich er van af te maken".121

b. De lerarensalarissen
Bij de debatten over het middelbaar onderwijs werd sterke druk op de re

gering uitgeoefend tot betere maatschappelijke honorering van het leraars- 
ambt. Het VHMO had te kampen met een ernstig tekort aan bevoegde leer
krachten, wat samenhing met onvoldoende salariëring. Op 1 oktober 1947 
had het VHMO een tekort van 80 leraren met een volledige weektaak. Bo
vendien werden ruim tienduizend lesuren gegeven door 838 onbevoegde 
docenten.122 Deze tekorten werden mede veroorzaakt door de groei van het 
VHMO: in 1946 bedroeg het totaal aantal leerlingen bij het VHMO 65.000. 
Een jaar later was dit getal reeds gestegen tot 80.000. In de jaren dertig was de 
normale weektaak van leraren al te zeer verzwaard om de norm van 19 tot 
24 lesuren te brengen op 30 lesuren.

Op 14 december 1946 werd een commissie ingesteld voor de herziening 
van de salarissen bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, de 
z.g. commissie-Kok, waarin regering en lerarenorganisaties vertegenwoor
digd waren. Zij moest zonder verhoging van het maximumsalaris in het 
belang van èn van het onderwijs èn van de leraren verbetering in de sala- 
risregeling tot stand brengen.123 Toen echter resultaten uitbleven, stelde het 
socialistisch Tweede Kamerlid Deering op 4 juli 1947 vragen aan de minister 
van OKW, waarbij hij onder meer aandrong op een voorlopige uitkering 
wanneer de beslissingen nog enige tijd zouden uitblijven. Op 5 augustus 
antwoordde minister Gielen dat hij de gang van zaken betreurde en bereid 
was de werkzaamheden van de commissie zoveel mogelijk te bespoedigen. 
Een voorlopige uitkering achtte hij niet wenselijk. Naar aanleiding van dit 
antwoord sprak op 31 oktober 1947 te Utrecht de Algemene Vereniging van 
Leraren bij het Middelbaar Onderwijs teleurstelling uit over de houding der 
regering.124 Op dezelfde dag kwam het antwoord van Gielen op een tweede 
serie vragen van Deering, waarin hij toezegde overeenstemming van de 
honorering van het leraarsambt met die van de vergelijkbare intellectuele 
beroepen te bevorderen.125
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Bij de begrotingsdebatten in de Tweede Kamer op 11 december 1947 werd 
de noodtoestand bij het VHMO door veel sprekers ter sprake gebracht. Met 
deze Kamerdebatten in het vooruitzicht had Gielen eerder op de dag in een 
buitengewone vergadering de salariskwestie in de ministerraad kunnen be
spreken. Het overleg in de Commissie-Kok had 26 uur als weektaak aan
vaard, maar was vastgelopen op de kwestie van de honorering van de over
uren tussen 26 en 29 uur. Gielen meende thans dat overeenstemming met 
de leraren te bereiken viel als de regering alsnog ƒ80,- per week zou uitkeren 
voor een aantal uren boven de 26. Van Maarseveen zou het betreuren, als 
door onvoldoende salariëring een tekort aan leraren ontstond. De Raad be
sloot derhalve om de minister van OKW te machtigen in de Kamer te ver
klaren dat geregelde uren boven de 26 naar het oordeel van de regering voor 
honorering in aanmerking kwamen. Over het bedrag echter zou geen me
dedeling worden gedaan. Hierover zou eerst overleg moeten worden ge
voerd met Lieftinck, die deze aanslag op de staatskas met lede ogen had ga
degeslagen: hij liet aantekenen dat hij had tegengestemd.126

Na het toch wel moeizame contact tussen minister en volksvertegen
woordiging in de voorafgaande dagen kon Gielen in de Kamer eindelijk een 
positieve toezegging doen. De oorzaak van de betreurenswaardige vertra
ging - aldus Gielen - was gelegen in de moeilijkheid van de onderhandelin- 
gen, ook interdepartementaal. Hij toonde zich nu bereid het overleg met de 
salariscommissie te heropenen over de honorering van het aantal lesuren, 
dat een leraar boven de 26 uur per week gaf. Hij verklaarde zich akkoord 
met het beginsel dat deze uren moesten worden gehonoreerd. Deze toezeg
gingen van de minister maakten een motie van Deering (PvdA), met onge
veer dezelfde inhoud overbodig. Hij trok zijn motie in nadat gebleken was, 
dat de Kamer aan een dergelijke motie geen behoefte meer had. Handha
ving van de motie zou de indruk kunnen wekken van een gebrek aan ver
trouwen in de Regering.

Op basis van 26 uren zou een leraar bij het VHMO thans een maximum 
van ƒ7080,- kunnen bereiken. Ter vergelijking zij opgemerkt, dat het maxi
mumsalaris van een gehuwde onderwijzer met hoofdakte ƒ4348,- bedroeg, 
terwijl een onderwijzer aan een ULO-school, in bezit van hoofdakte en de 
vereiste ULO-bevoegdheden, maximaal ƒ5400,- verdiende. Een verhoging 
van het maximumsalaris zou - aldus de minister - een aantasting van de 
loon- en prijspolitiek der regering betekenen. Op deze grond verklaarde 
Gielen een motie van de heer Hoogcarspel (CPN), waarin verhoging van de 
maxima werd voorgesteld, volstrekt onaanvaardbaar. Deze motie werd met 
61 tegen 6 stemmen verworpen.127

Op 23 december 1947 bracht de salariscommissie eindelijk een eenstem
mig advies uit over een regeling met terugwerkende kracht tot 1 september 
1947, zulks in afwachting van de aangekondigde technische herziening van 
het Bezoldigingsbesluit.128 De voornaamste verbetering was de bepaling van 
de volledige betrekking op 26 uur, terwijl overuren tot een maximum van 4 
zouden worden uitbetaald. De jacht op uren hield op door een loonstop bij 
32 uren in te voeren.
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In juni 1948 - op de valreep - kwam Gielen in de ministerraad met een 
ontwerpregeling voor de salarissen van de kweekschoolleraren, waarbij 
deze in beginsel werden gelijkgesteld met leraren in het Voorbereidend 
Wetenschappelijk Onderwijs en Middelbaar Onderwijs (VWO-MO).129 
Lieftinck had ernstige bezwaren. Het was in zijn ogen een onnodige gelijk
stelling. Niet alle leraren hier bedoeld hadden MO-bevoegdheid. Een inge
nieur zou als leraar aldus meer verdienen dan in rijksdienst elders. Minister 
Witteman wilde aanvaarding adviseren, omdat de salariscommissie ak
koord was. Gielen verduidelijkte in de Raad dat een volledige betrekking bij 
kweekscholen meestal bestond uit het combineren van vakken. Witteman 
vreesde wel doorwerking op de salarissen van ingenieurs elders (Water
staat!), zodat hij daarover afspraken wilde. Onder Beel is het nader beraad, 
dat aan dit onderwerp zou worden gewijd, niet meer gehouden.

7. H oger O nderw ijs

a. De studentenzuivering
Alvorens de colleges na de bevrijding konden worden hervat, zagen de 

universiteiten zich, in opdracht van de minister, belast met de onaange
name taak van de studentenzuivering. Deze concentreerde zich vooral op 
de beoordeling van studenten, die in het voorjaar van 1943, of later, de zo
geheten loyaliteitsverklaring tegenover de Duitsers hadden ondertekend, ca. 
15% van de studenten. De verschillende categorieën student-tekenaars wer
den met terugwerkende kracht gestraft. Alle tentamens en examens, na sep
tember 1943 afgelegd, werden ongeldig verklaard en de tekenaars werden 
voor kortere of langere tijd van deelname aan de studie uitgesloten.130

Bij de behandeling van de begroting voor 1947 van de afdeling Hoger On
derwijs drongen alle partijen aan op beëindiging van de studentenbeoorde- 
ling; de student-tekenaars waren genoeg gestraft.131 Bij ministeriële beschik
king van 29 oktober 1946 was de uitsluiting van de student-tekenaars met 
verscheidene maanden verkort door de aanvangsdata der uitsluitingster- 
mijnen uniform op 5 mei 1945 vast te stellen. Studenten wier uitsluiting op 
5 november 1946 of eerder eindigde, mochten zich reeds laten inschrijven. 
De Rijksuniversiteiten en Hogescholen waren nu voor allen die niet langer 
dan anderhalf jaar waren uitgesloten, weer onvoorwaardelijk opengesteld. 
Slechts 9% van alle uitsluitingen was op langer dan anderhalf jaar gesteld. 
Tevens werd nu iedere student-tekenaar in de gelegenheid gesteld om de 
motieven, welke hem tot het tekenen van de loyaliteitsverklaring brachten 
uiteen te zetten. Gielen verklaarde: "Het tekenen der loyaliteitsverklaring 
was fout, de motieven die er toe geleid hebben kunnen echter juist geweest 
zijn".132 In zijn aandrang op verdergaande maatregelen ter beëindiging van 
de studentenzuivering trok Van Dis ('meten met twee maten’) een vergelij
king met de gedragingen van De Quay, die hij als fout aanmerkte: "Toch 
werd deze hoogleraar om dit alles niet gestraft, maar zelfs op een zo hoogst 
belangrijke post van Commissaris der Koningin in Noord-Brabant ge
steld".133 De C.H.-afgevaardigde jkvr. Wttewaall van Stoetwegen vertolkte

2028



Par. II. Het onderwijsbeleid van minister Gielen

het algemene gevoelen: "Een afdoende oplossing is de hand over het hart 
strijken en een streep door de rekening halen."134

Minister Gielen was dit Kameroordeel welkom: "Indien ik daaruit de 
conclusie zou moeten trekken, dat de Kamer in groote meerderheid van 
mening is, dat hier op andere wijze zou moeten worden gehandeld, dan ben 
ik gaarne bereid dat zeer ernstig te overwegen".135 Een door alle fracties on
dertekende motie-Roosjen, "waarin de Kamer de minister uitnodigt tot het 
treffen van maatregelen waardoor voor deelname aan colleges uitgesloten 
student-tekenaars met ingang van 1 januari 1947 hun studie kunnen her
vatten", werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.136 De ministe
riële beschikking van 21 december 1946 gaf aan deze motie gevolg, waarmee 
het probleem van de student-tekenaars was vervallen.

b. Leerstoelen en faculteiten
Het was Gielens beleid, in overeenstemming met de gevoelens daarover 

in de volksvertegenwoordiging, dat Nederland een groter aantal academisch 
gevormden behoefde en dat de universiteiten en hogescholen zich derhalve 
moesten ontplooien. Ondanks de zorgwekkende toestand van de financiën 
van het Rijk heeft hij de bedragen op zijn begroting voor het hoger onder
wijs behoorlijk opgetrokken, mede om het personeel in deze sector beter te 
kunnen betalen. Gielen verwachtte van de universiteiten en hogescholen 
dat deze zich dienstbaar zouden maken aan het maatschappelijk leven in 
het algemeen en aan de Nederlandse bestaande of op te bouwen industrieën 
in het bijzonder. Daarbij had hij uiteraard vooral de B-faculteiten en de 
Technische Hogeschool op het oog. In dit kader paste zijn voorstel, waarmee 
het kabinet op 30 maart 1948 akkoord ging, om Delft een groter aantal inge
nieurs te laten opleiden (max. 3500 studenten als richtlijn). Minister Van 
den Brink van Economische Zaken viel dit plan bij; Lieftinck vond het wat 
overdreven en achtte de Nederlandse MTS-ers vergelijkbaar met buiten
landse ingenieurs, terwijl Drees herinnerde aan het overschot aan inge
nieurs voor de oorlog (de ir. als trambestuurder). Evenzo schiep Gielen de 
ruimte voor de opzet van een economische faculteit in Groningen. Daar
naast werd geld uitgetrokken voor de verbetering van het tandheelkundig 
onderwijs, waarmee de maatschappij direct gediend was.

Gielen heeft zich in deze voorzieningen niet willen beperken tot de B- of 
economische wetenschappen. De zogeheten geesteswetenschappen wilde hij 
niet laten verschrompelen met alle gevolgen voor het culturele leven van 
de bevolking. Vandaar dat tijdens Gielens bewind enige nieuwe leerstoelen 
in deze wetenschappen werden ingericht en zelfs aan de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam een geheel nieuwe faculteit voor sociale en poli
tieke wetenschappen kon worden gevestigd, al zou bij de invulling van de 
nieuwe leerstoelen de nodige commotie ontstaan.137 Het plan voor deze "7e 
faculteit" was door N.W. Posthumus en Jan Romein in de laatste jaren van 
de oorlog ontworpen. Al op 15 augustus 1945 waren de voorbereidingen 
voor de oprichting van de 7e begonnen met de instelling van een senaats
commissie. Deze voorbereidingen hadden vooreerst betrekking op de in-

2029



X. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

stelling van de nieuwe faculteit, waartoe tenslotte een gemeentelijke veror
dening werd ontworpen, die aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

Bij de strubbelingen rond de instelling van deze nieuwe faculteit speelden 
twee zaken een rol: toelating en studie-inrichting; de leerstoel voor drachten. 
De initiatiefnemers voor deze nieuwe faculteit hadden inzake de toelating 
gemeend dat de nieuwe studierichting voor een breder publiek toegankelijk 
moest zijn, zodat de gebruikelijke eis van de middelbare schoolopleiding als 
toelatingsnorm niet van toepassing zou dienen te zijn. Hiermee zou tege
moet kunnen worden gekomen aan het manco, dat veel potentiële studen
ten door de oorlogstijd hun vereiste schoolopleiding niet hadden kunnen 
afmaken, alsook aan de wens de eensgezindheid van allen tegen de bezetter 
tot uitdrukking te brengen in de democratisering van de - toen sterk klasse- 
gebonden - toelatingseis. De studieopzet leek sterk pragmatisch gericht: in de 
oorspronkelijke opzet was gedacht aan een op beroepen als journalist en di
plomaat gerichte vakopleiding.138 Het meest omstreden zou de voordracht 
van vier nieuwe hoogleraren worden, waarmee in het voorjaar van 1946 de 
senaatscommissie op de proppen kwam, namelijk dr.S. Kleerekoper, dr.J. 
Presser, dr.K. Baschwitz en dr.J. Suys. De politieke richting van drie van deze 
hoogleraren zou een belangrijke rol gaan spelen. In zijn vergadering van 5 
juli 1946 besloot de gemeenteraad de voordracht aan te houden. Dit besluit 
werd genomen op grond van verkregen inlichtingen, waaruit - mede gelet 
op aanvankelijk weinig hoopgevende standpunt van de centrale sectie der 
commissie voor de reorganisatie van het Hoger Onderwijs - viel af te leiden 
dat de Kroon tegen een desbetreffende instellings-verordening bezwaren 
zou inbrengen, waardoor deze niet zou kunnen worden uitgevoerd. De 
Kroon verlangde, dat de toelatingsvoorwaarden dezelfde zouden zijn als die 
voor de andere faculteiten. Nadat de kwestie van de oprichting nader was 
besproken, werd de zaak opnieuw bij de gemeenteraad aanhangig gemaakt.

Op 16 juni 1947 kwam een nota betreffende de 7e faculteit in de minister
raad aan de orde.139 Gielen had bepaalde bezwaren: het raadsbesluit van 
Amsterdam, waarbij op 29 januari 1947 de voordracht van B. en W. tot in
stelling van een 7e faculteit was goedgekeurd, kon zijns inziens al op juridi
sche gronden niet tot instelling van een faculteit leiden. Verder was Gielen 
van oordeel dat het om een beroepsschool ging en niet om een wetenschap
pelijk centrum. Lieftinck echter, nu eens niet bezorgd voor de kas, meende 
dat Nederland op het gebied van de beoogde 7e faculteit een achterstand had 
weg te werken. Gielen bepleitte echter uitstel en wilde dit arbeidsveld nog 
niet aan de universiteit toewijzen. De minister Zonder Portefeuille, Van 
Kleffens, toevallig een keer aanwezig in de Raad, verdedigde nog eens de 
opzet in Amsterdam: het ging hier eigenlijk om een oude studie - staatswe
tenschappen - op moderne leest geschoeid.

Het gevolg van dit kabinetsberaad is geweest dat er nader overleg met 
Amsterdam is gevoerd. Hierbij bleek Amsterdam bereid tegemoet te komen 
aan een aantal bezwaren van Gielen, vooral op het gebied van de toelatings
eisen.140 De ministerraad constateerde dat derhalve alle bedenkingen waren 
weggenomen en alleen nog de financiële consequenties nader moesten
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worden bekeken.141 Ook aan de Amsterdamse kant leken alle problemen 
opgelost: op 23 juli 1947 nam de gemeenteraad dan ook een definitief besluit, 
nadat nog enige wijzigingen in de opzet waren aanvaard.142

De benoemingen aan de 7e faculteit van de GU in Amsterdam zouden 
echter een moeizame procedure worden. Op 7 november 1947 werden de 
voorstellen tot benoeming van de vier genoemde hoogleraren door de Am
sterdamse gemeenteraad aanvaard. Slechts één van de vier hoogleraarsbe- 
noemingen werd door de Kroon bekrachtigd. Baschwitz, massapsycholoog, 
werd hoogleraar in de leer van pers, openbare mening en propaganda. Aan 
de benoemingen van Kleerekoper, Presser en Suys onthield de Kroon be
krachtiging. Het was duidelijk dat Gielen bezwaar maakte tegen de benoe
mingen, waarbij zowel de in Amsterdam gehanteerde procedure bij de 
voordracht als de politieke gezindheid van de betrokken hoogleraren een 
rol zullen hebben gespeeld. De door B. en W. bij de gemeenteraad ingedien
de aanbeveling omvatte voor iedere plaats namelijk slechts één kandidaat; 
tegen deze, een keuze belemmerende, tekortkoming hadden in de gemeen
teraad de leden, niet behorend tot de PvdA of CPN, bezwaar gemaakt. Er was 
over de gang van zaken een request bij H.M. de Koningin ingediend.143

Bij de behandeling van de begroting van O.K. en W. in de Tweede Kamer 
in begin december 1947 werd er door verscheidene afgevaardigden, zowel 
van rechts als van de kant van de PvdA, op aangedrongen de benoemingen 
niet goed te keuren, mede omdat de politiek daarbij gewicht in de schaal zou 
hebben gelegd, en de voorschriften bij het opstellen van een voordracht bij 
de GU in Amsterdam niet waren nageleefd.144 De CPN-afgevaardigde 
Hoogcarspel bracht in herinnering dat de raad het recht had buiten de aan
beveling om een ander te benoemen. Nu men daarvan geen gebruik had 
gemaakt, moest men zich niet beklagen dat de benoemingen hadden plaats 
gevonden zoals de voordracht luidde. In de verordening tot regeling van de 
universiteit, die juist voor de instelling van de 7e faculteit in juli 1946 was 
gewijzigd, werd echter in art. 10, lid 2, duidelijk voorgeschreven dat voor 
elke te vervullen plaats een met redenen omklede aanbevelingslijst moest 
worden ingediend. Een voordracht met slechts één kandidaat liet zich 
moeilijk rijmen met het begrip "lijst", zoals Van Walsum (PvdA) in de 
Tweede Kamer opmerkte. Gielen slaagde er andermaal in concrete beant
woording van de vragen te ontwijken: hijzelf beoordeelde slechts de weten
schappelijke kant van de benoemingen, terwijl de juiste toepassing van de 
reglementen door zijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken werd beoor
deeld. Aan hem was dan ook het bedoelde request doorgezonden.145

Maar er was meer aan de hand. Duidelijk werd ook dat in regeringskrin
gen als een ernstig bezwaar werd gevoeld dat de nieuwe faculteit van de GU 
in Amsterdam door de benoemingen van Kleerekoper, Presser en Suys een 
politiek eenzijdig karakter zou krijgen, omdat deze drie hoogleraren gere
kend moesten worden tot politieke stromingen die links van de PvdA ston
den.146 De politieke achtergrond van de betrokken kandidaten kwam op de 
voorgrond te staan, nadat het politieke klimaat in Nederland, zoals in het 
voorgaande hoofdstuk is beschreven, wijzigingen had ondergaan en een
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straffe anti-communistische wind was gaan waaien. Zeker na de Coup van 
Praag, februari 1948, werd dit anti-communisme officieel door de regering 
beleden onder Kamerbrede steun van de niet-communistische groeperin
gen. Het bestuurslid van de PvdA, J. Barents, even later zelf hoogleraar aan 
de 7e faculteit, schreef in maart 1948 in een artikel in Socialisme en Dem o
cratie dan ook: "Ik ben waarschijnlijk duidelijk genoeg, als ik zeg, dat een fa
culteit der politieke en sociale wetenschappen, waarin drie hoogleraren (één 
zittende en twee nieuw-benoemde) politieke sympathieën hebben, die hen, 
om het concreet te formuleren, de recente gebeurtenissen in Tsjechoslowa
kije niet ronduit zouden doen afkeuren, alle kans maakt haar 'gezicht te 
verliezen’ bij het Nederlandse volk".147 Mevr. Annie Romein-Verschoor 
zag achteraf beschouwd in deze zaak duidelijk "de reactie" aan het werk. 
"Alles bij elkaar aanleiding genoeg voor de reactionaire krachten om zich te 
gaan roeren tegen de hele nieuwigheid en een beperkte geest als minister 
Gielen leek het een voorlopige oplossing om het hele plan van de 7de van 
de baan te schuiven".148

Gielen wilde de zaak zeker niet op de lange baan schuiven; hij wilde wel 
dat de voordracht correct zou geschieden. Zo bleek, toen Gielen op 23 maart 
1948 in antwoord op schriftelijke vragen van het Eerste Kamerlid en Am
sterdams hoogleraar Donkersloot (PvdA) zijn beweegredenen voor niet-be- 
krachtiging meedeelde. Gielen meende dat inderdaad art. 10 van de ge
noemde verordening tot regeling van de Universiteit van Amsterdam een 
voordracht van meer dan één persoon voorschreef. In de desbetreffende 
voordracht aan de Amsterdamse gemeenteraad was echter met betrekking 
tot elke der bedoelde hoogleraarsposten slechts één naam vermeld. Be
krachtiging van de drie benoemingen, te weten voor de leerstoelen in de 
wetenschap der Politiek, in de Beginselen der Economie en in de Geschiede
nis van de Nieuwste Tijd, kon niet plaats hebben, aangezien de bewindsman 
er niet van overtuigd was, dat door de Amsterdamse raad in wetenschappe
lijk opzicht goede keuzen waren gedaan voor het openbaar hoger onderwijs. 
Hem was bekend dat voor de genoemde leerstoelen in Nederland verschei
dene personen aanwezig waren die "in wetenschappelijk opzicht ten minste 
de benoemde personen evenaren". Conform de bedoeling van het slot van 
art. 71 van de Hoger-Onderwijswet diende de Kroon zich er van te overtui
gen dat bij de benoeming van hoogleraren door de Amsterdamse raad in 
wetenschappelijk opzicht goede keuzen waren gedaan. Dit werd door de mi
nister in dit geval in twijfel getrokken. Bij de behandeling van zijn begro
ting in de Eerste Kamer op 28 en 29 april 1948 verklaarde Gielen nog naar 
aanleiding van opmerkingen van de communistische senatoren Van 
Santen en Brandenburg geen bezwaar te hebben tegen de 7e faculteit als zo
danig, maar slechts te eisen dat die faculteit wetenschappelijk en maatschap
pelijk zo goed mogelijk zou worden uitgerust. Hij zou zich echter niet kun
nen verenigen met verlenging van de leeropdrachten der drie hoogleraren 
na 1 september 1948, tenzij de Universiteit van Amsterdam de normale weg 
voor dergelijke voordrachten zou bewandelen, zoals het vragen van inlich
tingen bij de zusterfaculteiten naar geschikte kandidaten.149
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In de loop van het studiejaar werden de formele problemen opgelost door 
de indiening van nieuwe voordrachten, nu wel van twee personen. In juli 
1948 werd Kleerekoper benoemd tot gewoon hoogleraar in de beginselen der 
economie en in de economische en sociale politiek. In plaats van Suys werd 
J. Barents, die overigens niet in de voordracht was vermeld, benoemd tot 
gewoon hoogleraar in de wetenschap der politiek. Op 17 november 1948 
volgde tenslotte de benoeming van Presser tot buitengewoon hoogleraar in 
de nieuwe geschiedenis.

De uitbreiding van de voorzieningen voor studenten in het hoger on
derwijs riep vanzelf de vraag op of al die afgestudeerden in allerlei richtin
gen van dat onderwijs ook met een titel moesten worden uitgerust na het 
behalen van hun doctoraalexamens. Gielen wilde de titel doctorandus laten 
vervallen. Over zouden blijven: doctor, meester in de rechten en ingenieur. 
Dit voorstel van Gielen, naar voren gebracht in het kabinetsberaad van 19 
juli 1948 (pt.8), vond bijval bij de socialistische ministers Lieftinck en Vos. 
Drees wilde geen beslissing nemen. De KVP-ministers Van den Brink en 
Van Maarseveen waren tegen dit voorstel. De minister van Justitie wees er 
op dat het voorstel niet erg consequent was: juristen konden bijvoorbeeld 
zonder gepromoveerd te zijn hun titel behouden. Hij voorzag het gevaar 
dat afschaffing van de titel een enorm aantal promoties zou uitlokken ten
einde de doctorstitel in de wacht te kunnen slepen. Nadat Gielen nog een 
poging had gedaan zijn voorstel te redden door toe te staan dat achter de 
naam kon worden vermeld, waarin men drs. was geworden, werd zijn 
voorstel met 7 tegen 5 stemmen verworpen. De doctorandus was gered.

c. D e subsidiëring van het bijzonder hoger onderwijs
Met de totstandbrenging van een wettelijke regeling voor een tegemoet

koming uit 's Rijks kas in de kosten van de bijzondere universiteiten en 
economische hogescholen, werd een belangrijk punt uit het regeringspro- 
gram-Beel verwezenlijkt. De erkenning van het bijzonder hoger onderwijs 
dateert uit 1904, toen na een zware strijd de effectus civilus werd verbonden 
aan de doctorale graden en getuigschriften, verleend door "aangewezen" 
bijzondere universiteiten.150 In 1937 werd de betreffende wet op de bijzon
dere economische hogescholen van toepassing verklaard. De principiële er
kenning van de noodzaak tot financiële tegemoetkoming aan instellingen 
van bijzonder hoger onderwijs vond reeds plaats in 1938, toen met een klei
ne meerderheid (47-46) in de Tweede Kamer het amendement-Moller werd 
aanvaard151, dat de begrotingspost voor de subsidie op het bijzonder hoger 
onderwijs met één gulden verhoogde. Deze principiële beslissing werd nog 
eens bevestigd in de Troonrede van 1946, terwijl in de begroting voor 1947 
een pro-memorie-post was uitgetrokken voor de verlening van de aange- 
kondigde subsidies.152

In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp tot wijziging en aan
vulling van de Hoger-Onderwijswet met de strekking subsidiëring van de 
bijzondere instellingen van Hoger Onderwijs mogelijk te maken, schreef 
minister Gielen: "De overweging, dat het voor de gehele Nederlandse sa-
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menleving belangrijk is, dat ook de wetenschappen, beoefend op een be
paalde geestelijke grondslag, tot volle ontplooiing kunnen komen, leidt tot 
de gedachte van een passende tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor de we
tenschappen, welke aan de rijksuniversiteiten niet worden beoefend. In de 
loop des tijds hebben de bijzondere instellingen van hoger onderwijs ook in 
de practijk hun bestaansrecht bewezen en in aanzienlijke mate bijgedragen 
tot de bloei en verrijking van het Nederlands wetenschappelijk leven".153 
Het wetsontwerp wilde geen volledige financiële gelijkstelling brengen. Met 
dit uitgangspunt konden alle partijen zich wel verenigen. Ook de voorstan
ders van bijzonder hoger onderwijs achtten het niet juist, de subsidie zo 
hoog op te voeren, dat de onkosten volledig gedekt zouden worden, omdat 
zij vreesden, dat dan het Rijk een controle op de besteding der gelden zou 
uitoefenen, welke de vrijheid van het onderwijs zou aantasten. Ook werd 
psychologisch gezien de noodzakelijkheid van financiële steun van particu
lieren van groot belang geacht voor het bijzonder hoger onderwijs. Voor het 
katholieke volksdeel moest de subsidiëring van de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen "een prikkel betekenen om zijn offervaardigheid voor deze 
instelling onverzwakt vol te houden". Onder deze voorwaarde - aldus 
Romme - zou de mogelijkheid worden geopend om tot de volledige uit
bouw van de universiteit te komen.154

Het nagenoeg geheel technische wetsontwerp bevatte een volledige rege
ling van de subsidiëring van bijzondere universiteiten en hogescholen.155 
Gielens aanvankelijke plan om een subsidie van 90% toe te kennen aan de 
bijzondere hogescholen had in de ministerraad bezwaren ontmoet. Lieftinck 
wilde 65% in plaats van 90% subsidie voor deze instellingen. Ook Drees 
vond dat de voorstellen te ver gingen. De overheid had geen goede kijk op 
de inkomsten van de bijzondere hogescholen. Het gevaar was volgens hem 
niet denkbeeldig dat een onbegrensde uitbreiding van de gesubsidieerde on
derwijsinstituten zou plaatsvinden. Anders dan Gielen was Drees van me
ning dat de overheid niet de doelmatigheid van de uitgaven kon controle
ren. Drees en Beel verenigden zich met het door Lieftinck gesuggereerde 
percentage van 65%.156 Zo werd ook de definitieve regeling. Het ging hier 
om de V.U. te Amsterdam, de R.K. Universiteit te Nijmegen, de Economi
sche Hogeschool te Rotterdam en de Katholieke Economische Hogeschool te 
Tilburg.157

De in het Voorlopig Verslag gemaakte opmerkingen betroffen in hoofd
zaak de mate waarin en de wijze waarop deze tegemoetkoming volgens het 
ontwerp zou worden geregeld. Naar aanleiding van in het Voorlopig Ver
slag gemaakte opmerkingen werd de toetsing van de redelijkheid der gedane 
uitgaven door de minister in het ontwerp geschrapt. Slechts een beoordeling 
door de minister van de doelmatigheid der gedane uitgaven werd als nood
zakelijke waarborg tegen inefficiënte uitgaven gerechtvaardigd geacht. Hier
aan verbond Gielen de toezegging, dat van deze bevoegdheid geen gebruik 
meer zou worden gemaakt, wanneer toepasselijkheid van de wet eenmaal 
was geconstateerd. Naar aanleiding van de Memorie van Antwoord van de 
Kamer over het wetsontwerp volgde in de Ministerraad nog beraad over het
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geschrapte redelijkheidsartikel.158 Met name Lieftinck wilde de mogelijk
heid behouden de uitgaven werkelijk te controleren. Goedkeuring door O.K. 
en W. moest geen formaliteit zijn. Gielen vond dat twee remmen waren in
gebouwd: het rijksplafond en het feit dat de subsidie nooit 100% zou zijn. In 
de ministerraad toonde Drees zich nog bezorgd voor dubbele betalingen, zo
als in het geval van de Universiteit te Nijmegen, waarvoor in de V.S. inza
melingsacties werden gehouden.159 Hij achtte het beter dat de wet iets zou 
zeggen over deze kwestie van dubbele inkomsten, omdat het gevaar niet 
denkbeeldig zou zijn dat de minister, die zou ingrijpen in geval van dubbele 
betaling, zich de beschuldiging van détournement de pouvoir op de hals 
zou halen. Beel was het hier glad mee eens en vond het onjuist dat de Uni
versiteit van Nijmegen een beroep op de staatskas zou doen in geval van 
Amerikaanse vergoedingen. Lieftinck kwam met een oplossing: een gentle- 
men’s agreement met de universiteit dat geen beroep op het rijk zou wor
den gedaan, indien giften werden verkregen.160

Tijdens de openbare behandeling in de Tweede Kamer bleek dat alleen de 
communisten en de staatkundig gereformeerden zich tegen het wetsont
werp verzetten. De katholieken en de anti-revolutionairen, van huis uit 
voorstanders van bijzonder onderwijs over de gehele linie, juichten het 
wetsontwerp uiteraard toe. In een uitstekend gedocumenteerd betoog ver
dedigde Terpstra (ARP) het bestaansrecht van de bijzondere universiteiten. 
"Door het brengen van aanzienlijke offers hebben belangrijke groepen van 
ons volk getoond dat zij geen vrede kunnen hebben met het onderwijs zoals 
dit aan de openbare universiteiten wordt gegeven. De overheid behoort zich 
in deze controverse niet partij te stellen door haar financiële zorg tot de éne 
groep uit te strekken". Hoewel hij zich over het algemeen met de voorge
stelde regeling kon verenigen sprak hij zijn teleurstelling uit over het feit 
dat geen tegemoetkoming zou worden gegeven in de kosten van reeds be
staande gebouwen. Minister Gielen verklaarde hierop dat de regering in 
verband met de financiële consequenties van deze wet nu nog niet op 
Terpstra's suggestie kon ingaan.161

Stokman (KVP) legde in zijn betoog de nadruk op de innerlijke redelijk
heid van de voorgestelde tegemoetkoming en het maatschappelijk nut van 
de bijzondere onderwijsinstellingen. "Het zijn de belangrijke diensten, door 
de bijzondere instellingen van hoger onderwijs aan ons land en volk bewe
zen, die de grondslag en de rechtvaardiging vormen van de te verlenen 
subsidies". Negen van de twaalf amendementen waren afkomstig van 
Stokman. Deze amendementen beoogden aanvulling en verduidelijking. 
Zij werden alle door minister Gielen overgenomen.162

De CH-fractie in de Tweede Kamer had bijzonder hoger onderwijs altijd al 
een overbodige zaak gevonden. In 1904 was het CHU-Tweede Kamerlid De 
Visser de enige rechtse tegenstemmer op grond van de overweging dat de 
universiteiten geen bepaalde richting behoorden te hebben, zodat de christe
lijke geest vrij op dit hoger onderwijs zou kunnen inwerken.163 Fractieleider 
Tilanus herinnerde er aan dat hij ook in 1938 om principiële motieven had 
gestemd tegen het amendement van het Tweede Kamerlid Moller (RKSP),
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dat de strekking had een principiële beslissing te forceren van de (CHU-) 
minister van O.K. en W. met betrekking tot de subsidiëring van het bijzon
der hoger onderwijs - concreet ten gunste van de r.k. economische hoge
school -, en dat toen met de steun van katholieken en anti-revolutionairen 
was aangenomen. 164Tilanus meende dat de volledige vrijlating van het bij
zonder hoger onderwijs niet beter kon worden gediend dan door onthou
ding van vergoedingen uit de overheidskas, omdat het verlenen van subsi
die toch altijd controle van overheidswege over de besteding van de gelden 
impliceert. Zoals Tilanus later schreef: "In oorlogstijd ging ik op dit punt 
echter overstag, en vreemd, de hele C.H.U. nam het van me!".165 Thans 
verklaarde ook hij tegen de voorgestelde subsidiëring geen bezwaar te heb
ben, omdat de bijzondere universiteiten haar bestaansrecht en levensvat
baarheid in wetenschappelijk opzicht nu wel dubbel en dwars hadden bewe
zen en er blijk van hadden gegeven in een behoefte te voorzien. "Of men 
het met het beginsel van vrije, op een bepaalde levensbeschouwing ge
grondveste universiteit of hogeschool al of niet eens is, doet daarbij niet ter 
zake."166 "De strijd, ook op dit gebied, moet ééns beëindigd worden."167

Op dezelfde gronden betuigde de PvdA - als zodanig geen principieel 
voorstandster van bijzonder onderwijs - nu haar instemming met het wets
ontwerp, Van Walsum achtte het ontwerp aanvaardbaar uit overwegingen 
van democratische verdraagzaamheid: "Wij zien hier dus in een stuk prac- 
tische toepassing van de verdraagzaamheid, die in dit geval degenen, die 
voor zich zelf tegenstanders van het bijzonder hoger onderwijs zijn, hebben 
op te brengen en die wij in andere gevallen gaarne door de voorstanders 
van het bijzonder hoger onderwijs op hun beurt zien betracht, ook op ande
re terreinen". Hij bestreed de opvatting van Terpstra, dat wetenschapsbe
oefening op geestelijke grondslag slechts mogelijk zou zijn aan een bijzon
dere universiteit. Wel betreurde hij het verdwijnen van de overheidscon
trole op de redelijkheid der uitgaven. Hij diende twee amendementen in 
met de strekking de beoordeling van de redelijkheid mogelijk te maken ten 
aanzien van het bedrag van die uitgaven, voor welke bij de instellingen 
voor hoger onderwijs van het Rijk geen vergelijkingsmaatstaf aanwezig 
was. Het toetsingsrecht met betrekking tot de wenselijkheid van deze kosten 
wilde hij aan de minister toegekend zien. Stokman vond de gedachte van 
Van Walsum op zichzelf begrijpelijk: waar het objectieve maximum ont
brak moest de minister bezwaar kunnen maken tegen exorbitante uitgaven. 
Maar hij had, en met hem Terpstra, ernstige bezwaren tegen een geheel sub
jectieve beslissing van de minister. Tenslotte kwam minister Gielen zelf, op 
instigatie van Stokman, met een wijziging waarbij werd bepaald, dat het 
toetsingsrecht zou worden uitgeoefend, gehoord de afdeling hoger onder
wijs van de Onderwijsraad, doch alleen voor zover de uitgaven waren ge
daan in strijd met het karakter der desbetreffende faculteiten. Hiermee ging 
Van Walsum akkoord: hij trok zijn amendement in. Een tweede amende
ment van Van Walsum dat geheel aansloot bij de in het ontwerp beoogde 
regeling, werd door de regering overgenomen.168
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Voor de VVD wees mevr. Fortanier in dezelfde geest als PvdA en CHU, 
bijzondere universiteiten en hogescholen af: "Naar mijn inzicht voldoet 
een universiteit of hogeschool op confessionele grondslag niet aan het crite
rium van algemeenheid, dat ik zie als een wezenskenmerk voor hoger on
derwijs". Nu het bijzonder hoger onderwijs zijn bestaansrecht had bewezen 
kon zij echter met de verwezenlijking van de practische bestaansmogelijk
heid instemmen. Wel drong zij aan op voortdurende samenwerking tussen 
openbaar en bijzonder hoger onderwijs teneinde te ontkomen aan het ge
vaar van vervreemding tussen verschillende delen van ons volk. Ook Van 
Walsum had hier reeds op gewezen. Gielen was het hier volledig mee eens 
en zei toe het contact tussen studenten van verschillende richtingen te zul
len bevorderen. De communisten verklaarden zich principiële tegenstan
ders van bijzondere universiteiten. Mevr. Van den Muijzenberg achtte het 
niet in het belang van de vorming van de studenten dat zij deze op een der
gelijke wijze geïsoleerd zouden ontvangen. Zij bepleitte centralisatie van de 
gehele universitaire opleiding.169 De afzonderlijke artikelen van het ont
werp werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij de eindstem
ming verklaarden CPN en SGP zich tegen (62-8).

Ook de Eerste Kamer verklaarde zich akkoord met het ontwerp als conse
quentie van het in 1905 aanvaarde standpunt inzake erkenning van het bij
zonder hoger onderwijs. Woltjer (ARP) zag weinig verandering in de prin
cipiële tegenstellingen sinds 1905. Het opvallende uiterlijke verschil tussen 
het krachtige verzet van toen en de eenstemmigheid van nu lag in het ver
loop van de politieke constellatie in het samengaan van KVP en PvdA. Me
dewerking van de PvdA, die volgens Woltjer als zodanig geen voorstand
ster was van bijzonder onderwijs, maakte vervulling van een essentieel po
litiek desideratum van de KVP mogelijk. In deze afhankelijkheid van het 
bijzonder onderwijs van een partij, die bepaalde oogmerken met het on
derwijs heeft, zag Woltjer een groot gevaar. Hij was het dan ook oneens met 
het beroep van de regering op de ontwikkeling van de democratische opvat
tingen en de consequentie van het in 1905 aanvaarde standpunt om de sub
sidiëring van het bijzonder Hoger Onderwijs te kunnen grondvesten. "Zou 
men met volkomen zekerheid kunnen zeggen, dat de rooms-katholieken 
aldaar, om met de minister te spreken, 'als logische consequentie van hun 
eerbied voor het democratisch beginsel’ het protestantse onderwijs van 
staatswege financieel zouden steunen?" Neen, aldus deze senator in ant
woord op zijn eigen rhetorische vraag. Het ontwerp van wet werd in de se
naat zonder hoofdelijke stemming aangenomen,170 De wet werd vastgesteld, 
3 juni 1948, Stbl.I.231.

d. W ijziging van de H.O .-w et inzake Colleges van Curatoren
Gielen heeft in het begin van het tijdvak-Beel I voorgesteld de Hoger-On- 

derwijswet te wijzigen en het aantal curatoren van de Rijks-Universiteiten 
te doen uitbreiden, teneinde de verschillende maatschappelijke stromingen 
en deskundigheid beter tot haar recht te kunnen doen komen.171 Bij de be
handeling van dit wetsontwerp in de plenaire zitting van de Tweede Kamer
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op 18 juli 1946 had de enige spreker, Roosjen (ARP), het ontwerp onvol
doende gemotiveerd gevonden. Hij stelde daarom voor te wachten tot het 
rapport van de op 11 april 1946 ingestelde staatscommissie-Reinink tot her
ziening van de H.O.-wet zou zijn verschenen.172 Hij wenste geacht te wor
den tegen het wetsontwerp te hebben gestemd, dat in de Tweede Kamer 
zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen.173 Op 17 september 1946 
ging ook de Eerste Kamer met het wetsontwerp akkoord, echter niet zonder 
hoofdelijke stemming, die met 23 tegen 15 in het voordeel van minister 
Gielen uitviel. Tegen stemden ARP, PvdV en CHU. Woltjer (ARP) ontwik
kelde hier dezelfde bezwaren als partijgenoot Roosjen in de Tweede Kamer; 
hij achtte deze uitbreiding niet noodzakelijk, onvoldoende gemotiveerd en 
op onjuiste wijze vooruitlopend op nog te treffen maatregelen. Ook de KVP- 
ers Barge en Kraayvanger hadden tegengestemd. Barge motiveerde zijn stem 
aldus, "dat, waar de verhoudingen bij het hoger onderwijs van dien aard 
zijn, dat practisch geen curatorium ter zake van benoemingen in staat is, ge
heel op eigen gezag beslissingen te nemen, het weinig betekenis heeft, of het 
curatorium uit 5 of uit 7 leden bestaat ...”.174

Opvallend was dat bij dit eerste optreden van minister Gielen in de Ka
mers de aanwezige communisten zich vóór het wetsontwerp verklaarden. 
Dergelijke steun van de CPN aan Gielen viel bij de behandeling van de be
groting voor 1947 weg na de reorganisatie van O.K. en W. én na de troepen- 
uitzendingen naar Indië en de daaraan voorafgaande ongeregeldheden in 
Amsterdam op 21 september 1946. Op 20 december 1946 verklaarde de com
munistische fractie in de Tweede Kamer zich als enige tegen de begroting 
van O.K. en W. Deze communistische oppositie werd door Wagenaar als 
volgt gemotiveerd: "Wij zijn van mening, dat hoofdstuk VI, dat de uit
drukking moet zijn van de voornaamste financiële handelingen van de re
gering voor de cultuur in het algemeen en voor het onderwijs in het bij
zonder, deze aandacht niet heeft, maar in tegendeel zodanig wordt achterge
steld, in vergelijking met de militaire uitgaven, dat wij aan hoofdstuk VI 
onze stem niet kunnen geven".175 Ook de Eerste Kamer-fractie van de CPN 
heeft, zoals eerder is opgemerkt, dit standpunt ingenomen.

8. Vorming buiten Schoolverband

Aan het ministerie van O.K. en W. was sinds de bevrijding toegevoegd 
het directoraat-generaal voor de Vorming buiten Schoolverband. Dit nieu
we directoraat-generaal zou moeten bevorderen dat de vorming van de bur
ger tot een maatschappelijk volwaardig mens beter tot haar recht zou ko
men. Door de reorganisatie van Gielen, in het begin van dit hoofdstuk ge
noemd, was dit d.g. opgeheven. Er restte nog slechts een afdeling Vorming 
buiten Schoolverband, waaronder de bureaus Jeugdzaken, Algemene Zaken, 
Documentatie-en-Voorlichting en Lichamelijke Opvoeding en Sport (sedert 
31 maart 1947), met nog slechts drie inspecteurs ressorteerden. Op deze afde
ling was sinds het aantreden van Gielen sterk bezuinigd. Tot de uit de voor
oorlogse tijd daterende taken behoorden de sociale jeugdzorg, waarbij ge-
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tracht werd een opleiding te geven aan sociaal-labiele en a-sociale jongeren 
in de leerplichtige leeftijd door plaatsing in rijkskampen en -internaten, 
veelal daarheen gezonden door kinderrechter en kinderbescherming. Ook 
bleef deze afdeling actief bij het subsidiëren van de in de maatschappij be
staande organisaties en verenigingen op het gebied van de vrije jeugdvor
ming en de massajeugd. Gielen heeft over zijn beleid op deze twee terreinen 
van de afdeling Vorming buiten Schoolverband vanuit de Tweede Kamer 
enige kritiek gekregen, bij gelegenheid van de behandeling van de begrotin
gen van O.K. en W. voor 1947 en 1948.

Het officiële oogmerk van de kampen van Sociale Jeugdzorg was het be
strijden van de jeugdcriminaliteit door "aankweking van zedelijke deugden 
en de vorming van goede karaktereigenschappen". Het werk van de Sociale 
Jeugdzorg vond in de Tweede Kamer algemene waardering, maar verschil
lende sprekers vreesden gezien de officiële doelstelling staatspedagogiek. 
Vooral van confessionele zijde werd aangedrongen op inschakeling van 
particuliere verenigingen. De minister zei op 20 december 1946 toe dat de 
overheid zich zou beperken tot het stimuleren en steunen van dit noodza
kelijke werk, voor zover dit werk door uit de maatschappij voortgekomen 
organisaties werd gedaan. Hij vreesde echter dat de staat hier "altijd wel een 
deel van het werk zal moeten doen, omdat een deel van de Nederlandse 
jeugd helaas, en dat zal nog wel even duren, verkeert in de omstandigheid, 
dat dit werk niet mag worden nagelaten", een opvatting die nogal afwijkt 
van wat Gielen zelf blijkens zijn in paragraaf I van dit hoofdstuk weergege
ven nota van juni 1946 als leidraad voor het jeugdwerk zag: hoe dan ook 
voorrang voor de bestaande jeugdverenigingen. De minister was kennelijk 
voor argumenten geweken, zoals bleek uit wat hij de Kamer nu voorhield 
als verklaring voor de overwegende staatszorg op dit terrein. De bestaande 
organisaties hadden volgens de minister namelijk vaak een aanzienlijk deel 
van hun bezit en dus ook van hun capaciteiten om dit werk te kunnen doen 
verloren. Hij beloofde in ieder geval de geestelijke verzorging in de jeugd
kampen, die naar hij meedeelde te wensen overliet, te bevorderen "om tot 
wederopvoeding van deze jeugd te komen". De aandrang van de kant van 
de ARP- en CHU-fracties bij monde van Stapelkamp en Beernink om zui
nigheid te betrachten in dit jeugdwerk, wist de minister bij de behandeling 
van de begroting voor 1947 gemakkelijk van tafel te vegen. Hij liet er geen 
twijfel over bestaan dat dit werk met kracht moest worden aangepakt en dat 
vergelijking met de uitgaven voor dit jeugdwerk voor de oorlog niet op
ging. In dit kader kwam een jaar later het subsidiebeleid aan de jeugdorgani
saties ter sprake. Bij monde van Smeenk maakte de ARP-fractie in de Twee
de Kamer ernstig bezwaar tegen elke vorm van subsidiëring van de vrije 
jeugdorganisaties: "Dit werk ligt geheel in de geestelijke sfeer en behoort dus 
geheel vrij te zijn van elke Staatsbemoeiing". Deze fractie sprak zich in 1947 
uit tegen het begrotingsartikel, waarbij aan vrije jeugdorganisaties ruim 1 
miljoen subsidie werd toegekend. De vrees dat door subsidiëring de vrijheid 
van de jeugdorganisaties in het gedrang zou komen werd door Gielen onge
grond geacht.176 De subsidiëring zou juist door de katholieken bij de behan-
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deling van de begroting van O.K. en W. voor 1948 in de Tweede Kamer zeer 
worden geprezen. Romme had in een van zijn samenvattingen van de re
sultaten van één jaar "Beel" in D e Volkskrant op 23 augustus 1947 al de 
klemtoon gelegd op dit deel van het onderwijsbeleid (zie hierover ook: 
hoofdstuk I, par.III, b. 1: Jeugdpolitiek en bestrijding van de zedenverw ilde
ring). Over de criteria voor de verdeling van de subsidies aan de jeugdorga
nisaties verschilden tenslotte de communisten en de minister van mening. 
Het niet-toekennen van subsidie aan het communistische Algemeen Ne
derlands Jeugdverbond (ANJV) werd door Schoonenberg (CPN) ernstig be
kritiseerd. Gielen had het ANVJ subsidie onthouden, omdat er hier sprake 
zou zijn van een politieke organisatie. Schoonenberg fulmineerde fel tegen 
deze discriminatie en trok een vergelijking met confessionele en socialisti
sche jeugdverenigingen, waar dezelfde idealistische banden met politieke 
partijen zouden zijn aan te tonen.177 Voor Gielen echter was er bij het ANVJ 
blijkens haar orgaan sprake van méér dan alleen een politieke inslag. "Er is 
vrijwel geen nummer of het is vol van een bepaalde politiek. Dit is niet 
meer een politieke inslag, het gaat hier om een politiek orgaan."178 Het be- 
grotingsontwerp voor 1948 werd op dit onderdeel toch zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen.179
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III. Kunsten en Wetenschappen

1. Kunsten

Bij Gielens reorganisatie van het departement was het directoraat-gene
raal van Kunsten en Wetenschappen opgeheven.1 Volgens een uiteenzet
ting van Gielen in de Eerste Kamer begin 1947 was deze opheffing niet zo
zeer afgedwongen door een bezuinigingsoperatie, als wel door de overwe
ging bij zijn aantreden dat het bestaande stelsel de neiging had te leiden "tot 
een ver gaande Overheidsbemoeiing, beknotting der vrijheid, meer dan ge
wenst was, en uit zijn aard tot (ongewilde) willekeur".2 Teneinde deze fou
ten te vermijden is door Gielen een Raad voor de Kunst met adviserende 
bevoegdheid in het leven geroepen, welke gedurende een noodzakelijke in- 
werkperiode een voorlopig karakter zou dragen. Deze Voorlopige Raad voor 
de Kunst - waarvan al in de eerste paragraaf melding is gemaakt - kreeg in 
het voorjaar van 1947 gestalte.3 Gielen zou niet nalaten bij de behandeling 
van zijn begroting voor 1948, afdeling Kunsten, naar deze Raad te verwijzen 
om zijn goede bedoelingen en concretisering van het begrip "actieve cul
tuurpolitiek" te kunnen onderstrepen. Overigens zou pas op 6 juli 1956 een 
definitieve Raad voor de Kunst worden geïnstalleerd.

Met betrekking tot de kunsten toonde Gielen zich bij de behandeling van 
zijn begroting-1947 voorstander van een actieve en pragmatische cultuur
politiek, gericht op de verspreiding van de cultuur onder de gehele bevol
king. De overheid had hierbij volgens de bewindsman "geen leidende func
tie te vervullen, maar steun te verlenen, moreel en financieel, organisato
risch (voorzover de kunstenaars onmachtig zijn) en stimulerend".4 Gielens 
visie op het te voeren cultuurbeleid kon in de Staten-Generaal op brede in
stemming rekenen. Zo bij Bachg (KVP) in de Tweede Kamer op 19 december 
1946, die meende dat de staat tegenover een geestelijke en sociale desinte
gratie, een cultuurcrisis, niets vermag. De krachten van de geest, van de 
godsdienst, bepaalden volgens hem in hoofdzaak een cultuur. "In de dagen, 
toen de kathedraal van Chartres werd gebouwd, was het begrip positieve 
cultuurpolitiek nog niet bekend." Hij verheugde zich over de wijze waarop 
de minister meer eenvoud en doelmatigheid in het kunstenbeleid had ge
bracht, waardoor de aanvullende taak van de overheid beter kon worden 
uitgeoefend. Van groot belang achtte dit Kamerlid een goed contact, onder 
meer via de Voorlopige Raad voor de Kunst, met de katholieke standsorga- 
nisaties, waarnaast nog werd gepleit voor de belangen van de zuidelijke 
provincies bij de verlening van subsidies aan orkesten, koren en toneelge
zelschappen. Willems (PvdA) meende, in hetzelfde begrotingsdebat in de 
Tweede Kamer, dat de minister het niet gemakkelijk had. Nederland was 
niet verwend met en gewend aan een actieve cultuurpolitiek. De PvdA- 
fractie sprak niettemin het vertrouwen uit dat de minister de kunsten niet 
zou beschouwen als het aanhangsel van het departement. Kritiek bij deze 
behandeling van de begroting voor 1947 kwam er in eerste aanleg slechts 
van de kant van de woordvoerder van de ARP-fractie in de Kamer, Terpstra.
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Tegen de verschillende begrotingsposten van de afdeling Kunsten, ten dele 
ontleend aan de aard van de betreffende kunst zelf - opera, dans, toneel: in 
protestantse kring altijd al omstreden -, ten dele omdat zij niet overtuigd 
was van de noodzaak van rijkssteun, indien het particuliere initiatief vol
doende werd ingespannen, had de ARP-fractie gelet op het grote begrotings
tekort bezwaren. Gielen meende evenwel dat het particuliere initiatief op de 
genoemde terreinen niet altijd genoeg verrichtte of kon verrichten, zodat 
hij de subsidies gerechtvaardigd achtte, al hield hij deze streng in het oog. De 
ARP-fractie heeft aan haar bezwaren geen tegenstem verbonden. De CPN- 
fractie liet pas bij de stemverklaring haar afkeuring van het beleid van 
Gielen blijken.5

In de Eerste Kamer, bij gelegenheid van de behandeling van de afdeling 
Kunsten van de begroting van O.K. en W. voor 1947, zorgden Molenaar 
(PvdV) en Donkersloot (PvdA) voor enige beroering in het overigens wei
nig opwindende debat, waarvan al een deel is weergegeven in de eerste pa
ragraaf. In een artikel in Het Vrije Volk en op het congres van de PvdA over 
A ctieve C ultuurpolitiek - in welk congres Van Walsum (PvdA) zelfs een 
"demonstratie van de levensvatbaarheid van de partij" had gezien - had 
Donkersloot gewezen op de taak van de overheid op het gebied van de gees
telijke welvaart van de bevolking.6 Molenaar signaleerde op 7 mei 1947 in 
de senaat in de door de PvdA gevoerde actie voor actieve cultuurpolitiek het 
gevaar dat deze partij voor zich een monopolie van cultuurbevordering zou 
opeisen. Hij verweet de PvdA het volk de cultuur op te dringen. "Wie van 
actieve cultuurpolitiek spreekt en er een politiek congres aan wijdt, bedoelt 
op het gebied der cultuur politieke invloed uit te oefenen". "Wie de staat 
een positieve taak toekent, verzeilt vroeg of laat in de maalstroom van de 
geestelijke dictatuur".7 Deze uitlatingen wekten bij Donkersloot verbazing, 
vooral "over het élan, waarmede de heer Molenaar hier een openstaande 
deur is binnengestormd". Het houden van het Congres betekende niet, “dat 
deze partij daarmede speciale politieke oogmerken heeft en de zorg voor de 
cultuur zou willen bepalen tot de politieke doeleinden van de partij en niet 
uitstrekken tot de belangen van het gehele volk op kunstgebied".8 Zoals al 
in de eerste paragraaf opgemerkt, hebben de fracties in de Kamers, op die der 
communisten na, de ombuigingen in het beleid van minister Gielen ge
steund.

Bij de behandeling van de afdeling Kunsten van de begroting van O.K. en 
W. voor 1948 stelden de afgevaardigden van PvdA en CPN wel series vra
gen over het minimale en slinkende bedrag dat voor het Kunstbeleid was 
uitgetrokken, maar zelfs de CPN-fracties leken zich neergelegd te hebben bij 
het beleid van deze minister. Reden voor bezorgdheid over het kunstbeleid 
was er wel. Het bedrag dat voor de afdeling Kunsten was uitgetrokken voor 
1948 (3 miljoen gulden) was 100.000 gulden lager dan voor 1947 was toege
staan, terwijl toch de prijzen en de salariskosten in 1947 iets waren opgelo
pen. Om de muziekdramatische kunst te steunen had de minister dan ook 
een kwart van de subsidies voor het toneel moeten schrappen. Ten opzichte 
van 1946 (2.4 miljoen gulden) was niettemin sprake van een lichte vooruit-
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gang. De minister had duidelijk een keuze gemaakt: het hoger onderwijs 
bijvoorbeeld kreeg meer toebedeeld om de uitbouw van dit onderwijs mo
gelijk te maken (van 17.4 miljoen gulden in 1947 op 24.3 miljoen). Het ge
hele departement van O.K. en W. eiste voor 1948 26 miljoen gulden meer 
(totaal 1948: 288 miljoen gulden), grotendeels een gevolg van vastgestelde 
verplichtingen, de toelage op de onderwijssalarissen, de uitbreiding van het 
onderwijs voor het groeiend aantal kinderen en de genoemde aandacht 
voor het hoger onderwijs. Gielen zelf had bij de bespreking van de cijfers 
voor de subsidies van de Nederlandse opera en het toneel voor 1948 in het 
kabinetsberaad van 28 juli 1947 (agendapunt 7) getracht te voorkomen dat 
het cultuurbeleid afhankelijk zou blijven van de begrotingsstrijd en ge
vraagd of de actieve cultuurpolitiek, waarvan dit kabinet was uitgegaan, 
geen financiële basis bij aparte wet vorderde. Maar dat was slecht gevallen in 
het kabinet. Beel vond dat de overheid zich moest hoeden voor al te ver 
doorgezette ordening en dat er ruimte moest zijn voor het particuliere ini
tiatief. Lieftinck was van oordeel dat de minister van O.K. en W. zelf ver
antwoordelijk was voor de verdeling van zijn budget over de verschillende 
sectoren. Als hij andere sectoren een zwaarder accent wilde geven, was het 
logische gevolg dat cultuur moest inleveren. Dan moest de entreeprijs maar 
worden verhoogd. De minister van Financiën werd hierin bijgevallen door 
Drees, die niets voelde voor te ruime subsidies in deze sector. De minister
raad besloot de vergroting van de rijkssubsidie voor het kunstbeleid te kor
ten op de gemeentesubsidie. Gielens begroting voor 1948 gaf derhalve nog 
een geflatteerd beeld van het kunstenbeleid: de kunsten in Nederland had
den een zwaardere nederlaag in het regeringsberaad over de begroting voor
1948 geleden, dan de Kamers later zouden vermoeden.

Het PvdA-Tweede Kamerlid Willems kwam in het licht van de ge
noemde cijfers dan ook gemakkelijk tot de conclusie dat slechts 0.008% van 
de rijksbegroting voor 1948 was uitgetrokken voor de kunsten en dat nog 
wel in het jaar van het regeringsjubileum van de vorstin. Hij betreurde dat 
en meende dat meer zorg voor de kunsten op zijn plaats was: "Onze kunst is 
en blijft nog altijd een van onze beste ambassadeurs", aldus zijn betoog bij 
de behandeling van dit begrotingsonderdeel van O.K. en W. voor 1948 op 11 
december 1947. Maar dit Kamerlid bleef verder vriendelijk tegenover deze 
minister en onderstreepte de zienswijze van Gielen dat de overheid geen 
kunst, doch slechts goede voorwaarden voor de kunsten kan scheppen, zo 
door een vlotte samenwerking tussen overheid en het georganiseerde parti
culiere initiatief. Met deze laatste stelling zat hij goeddeels op het spoor van 
collega Bachg van de KVP, die het subsidiariteitsbeginsel in het kunstbeleid 
voorop gesteld wilde zien, al erkende hij dat er een taak was voor het mae- 
cenaat van de overheid daar, waar het particulier initiatief het liet afweten. 
De overheid had dan ook volgens hem op cultureel gebied dezelfde taak als 
op stoffelijk gebied: het verzorgen van het algemeen welzijn. In het beleid 
van Gielen, zoals dit in de subsidiestroom - die volgens dit Kamerlid al te 
ondoorzichtig was - tot uiting kwam, zag Bachg dan ook een positieve 
koerswijziging ten opzichte van het vooroorlogse kunstbeleid. Merkwaardig
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was wel dat het juist dit Kamerlid was, die het boekje van oud-minister Van 
der Leeuw, Nationale C ultuurtaak, aanbeval, omdat daaruit toch allerlei 
prikkels en aanmoedigingen te halen zouden zijn, waardoor zij die zich in
zetten voor een positieve cultuurzorg konden zien waar de wegen samen
gingen en waar deze uiteenliepen. Hier werd de verguisde minister, die met 
geld zou hebben gesmeten voor de uitbouw van een door de KVP en het 
rechterdeel van de oppositie verfoeide staatscultuurzorg, alsnog gewaar
deerd om zijn vruchtbare ideeën, die overigens geen schade meer konden 
doen. Het was mevr. Van den Muijzenberg-Willemse van de CPN-fractie in 
de Tweede Kamer die in haar betoog nog het meest aansloot bij de gedach- 
tenwereld van de oud-minister van O.K. en W., die door Bachg zo plotseling 
naar voren was gehaald. "Wie denkt een gezond, levend, sterk en doelbe
wust volk te kunnen creëren, zonder ruime aandacht aan de cultuur en dus 
ook aan de kunst te wijden, vergist zich volkomen", aldus dit Kamerlid, die 
verder meende dat de minister van O.K. en W. steeds had op te komen bij 
zijn ambtgenoten voor de voorrang van het positieve, opbouwende cultu
rele werk boven het destructieve, militaire werk. Dit betoog vond geen echo.

Gielen bleef er bij dat cultuur alleen kon bloeien in vrijheid, waardoor de 
culturele schepping alleen een daad kon zijn van de vrije mens, i.c. van de 
burger zelf. De burger had de plicht, zo hij tot deze schepping geschikt was, 
deze gave te gebruiken, tegenover zijn Schepper, tegenover zijn medebur
gers. Pas op de tweede plaats was er een taak voor de overheid. Over de om
vang van deze taak kon men van mening verschillen. Dat Gielen slechts 
dacht aan een beperkte omvang was al gebleken uit zijn Memorie van Ant
woord aan de Tweede Kamer van 2 december 1947. Zo achtte hij de cultuur
spreiding al sterk bevorderd door het kort tevoren in het leven geroepen 
adviesbureau voor industriële vormgeving en toegepaste kunsten, dat de 
verbinding moest verzorgen tussen opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en 
de kunstenaars. Het daarvoor uitgetrokken bedrag was 15.000 gulden. De 
minister heeft geen gewag gemaakt van de zeer bescheiden steun die de 
overheid door middel van garanties (8500 gulden voor 1947) verleende aan 
de Stichting Holland Festival, officieel opgericht op 24 juni 1947, nadat het 
initiatief daartoe door Van der Leeuw op 6 februari 1946 was genomen naar 
het voorbeeld van buitenlandse culturele festivals en met het oogmerk om 
het vreemdelingenverkeer naar Nederland in de toekomst aan te moedigen. 
Voorzitter van dit Holland Festival, dat een vaste plaats in het culturele le
ven van Nederland zou verwerven, was mr.H.J.Reinink, de secretaris-gene- 
raal van O.K. en W., geworden. Wellicht waren de Kamerleden onder de 
indruk geraakt van de opbloei van het culturele leven, zoals dat in het eer
ste festival in 1947 te zien was geweest, en van de goede bedoelingen van de 
minister met zijn Voorlopige Raad voor de Kunst (waarvoor 35.000 gulden 
voor 1948 moest worden geboekt), waardoor Gielen noch in de Tweede Ka
mer noch in de Eerste Kamer over dit deel van zijn begroting voor 1948 
ernstig werd gekapitteld. Alle fracties steunden zijn begroting voor 1948.9
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2. Toetreding tot de UNESCO

In de tweede helft van de 19e eeuw waren al door particulieren initiatie
ven genomen om te komen tot internationale uitwisseling en samenwer
king op het gebied van wetenschap, onderwijs en cultuur. Op verschillende 
vakgebieden deed het congreswezen zijn intrede. Hieruit resulteerde de 
wens een permanente organisatie voor deze internationale uitwisseling en 
samenwerking in het leven te roepen. De Eerste Wereldoorlog onderbrak dit 
streven, dat echter na deze oorlog werd voortgezet, zowel niet-gouverne- 
menteel als gouvernementeel. Onder de niet-gouvernementele organisaties 
die na deze oorlog tot stand kwamen moeten worden genoemd de Interna
tional Research Council (later: International Council of Scientific Unions) 
voor de exacte wetenschappen en de International Academic Union voor de 
geesteswetenschappen. Op het terrein van het onderwijs werd de World Fe- 
deration of Education Associations (1923) gestart. In het algemeen beperkten 
deze organisaties zich tot Europa en Noord-Amerika. Naast deze niet-gou
vernementele organisaties kwam er in het kader van de Volkenbond ook 
een gouvernementele organisatie voor de internationale uitwisseling en 
samenwerking op het gebied van de wetenschap tot ontwikkeling. De Vol- 
kenbondsraad steunde in 1921 op basis van een - in opdracht van deze Raad 
opgesteld - Frans rapport de oprichting van een Internationale Commissie 
voor Intellectuele Betrekkingen. De leden van deze Commissie zouden door 
de Volkenbondsraad worden benoemd. Nederland heeft in de geleerden 
Lorentz en Huizinga werkzame leden van deze Commissie geleverd. Inge
volge een aanbod van de Franse regering kwam op 8 december 1924 een re
geling tussen de Volkenbondsraad en de Franse regering tot stand, waarbij 
als uitvoerend orgaan voor deze Commissie in Parijs het Instituut voor In
tellectuele Samenwerking werd gevestigd. Van dit Instituut vormde de ge
noemde Commissie het bestuur. Frankrijk wist zich hiermee als cultureel 
centrum van de beschaafde wereld onderstreept. De Volkenbondsraad heeft 
in 1926 de Internationale Organisatie voor Intellectuele Samenwerking als 
een van de gespecialiseerde organisaties van de Volkenbond erkend. De Or
ganisatie kreeg een zeker wereldomspannend karakter: in 40 landen werden 
nationale commissies voor intellectuele samenwerking opgericht die het 
netwerk van de Organisatie vormden. Kort voor de Tweede Wereldoorlog 
kwam de Akte van Parijs betreffende intellectuele samenwerking (3 decem
ber 1938, zie Stbl.1940, nr. 18) tot stand, die de Internationale Organisatie 
voor Intellectuele Samenwerking een zelfstandige positie moest geven ten 
opzichte van de Volkenbond, zij het dat de Organisatie met de Volkenbond 
verbonden bleef. Het uitbreken van de Wereldoorlog onderbrak de verdere 
uitbouw van deze vorm van intellectuele samenwerking en mogelijke uit
breiding met de samenwerking op andere terreinen zoals het onderwijs en 
de cultuur.

Onderwijs en cultuur bleven officieel buiten de door de Volkenbond ge- 
initieerde samenwerking in de genoemde Organisatie. Wel zijn onderwijs
vraagstukken binnen de Organisatie ter sprake gekomen, zoals het geschie-
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denisonderwijs in verschillende landen. Onderwijs en cultuur werden ech
ter als terreinen gezien waar de nationale souvereiniteit zich bij uitstek zou 
laten gelden, zodat de Volkenbond weinig mogelijkheden zag zinvolle sa
menwerking op deze terreinen te bereiken. De aarzeling van de Volkenbond 
voor het terrein van het onderwijs ofwel de Organisatie voor Intellectuele 
Samenwerking in te zetten ofwel een apart bureau in te richten leidde er toe 
dat in 1925 het International Bureau of Education op particulier initiatief in 
Genève werd gevestigd, dat vervolgens in 1929 een quasi-gouvernementele 
status verkreeg. Dit Bureau heeft slechts de taak basisgegevens uit te wisse
len. Op het gebied van de culturele samenwerking en uitwisseling waren 
sedert het begin van de 20e eeuw nationale instellingen in het leven geroe
pen, hoofdzakelijk door grote mogendheden bedoeld om het nationaal be
lang te dienen (Frankrijk, onder meer door steun aan de Alliance Frangaise, 
om Duitse propaganda partij te geven; de Sovjet-Unie om de nieuwe maat- 
schappijvorm te propageren; Engeland dat via de British Council sedert 1934 
op dit terrein werkzaam was; de V.S. die enkele jaren later cultuur als on
derdeel van het buitenlands beleid gingen hanteren). Ook op dit gevoelige 
punt zou de Tweede Wereldoorlog bepaalde barièrres in de samenwerking 
slechten.

Stond vóór de oorlog bijgevolg de internationale samenwerking op het 
gebied van de wetenschap op de voorgrond bij de Volkenbond, tijdens de 
oorlog werd beseft dat juist hulp bij het herstel van het onderwijs in de be
zette gebieden na hun bevrijding en bij het in nieuwe banen leiden van het 
onderwijs in Duitsland, Italië en Japan na hun verwachte nederlaag alle 
prioriteit moest hebben, waarvoor internationale samenwerking noodzake
lijk was. In 1942 vond in Londen op Engels initiatief een eerste conferentie 
plaats van geallieerde ministers van Onderwijs om de na-oorlogse onder
wijsproblemen in kaart te brengen. Uit deze conferentie kwam een perma
nent inter-geallieerd bureau voort. Tegelijk kwamen ook particuliere initia
tieven in de Angelsaksische landen tot ontwikkeling die zich eveneens wil
den inzetten voor hulp bij het op gang brengen van het onderwijs in de te 
bevrijden gebieden. Uit deze verschillende initiatieven ontstond de roep om 
een internationale organisatie in het kader van de nieuw te scheppen vol
kerenorganisatie Atlantic Charter, 1941, op het terrein van het onderwijs en 
de cultuur. Vanaf het begin van de discussies tussen afgevaardigden van de 
geallieerde mogendheden over een dergelijke organisatie was duidelijk dat 
de Sovjet-Unie slechts zou kunnen instemmen met een organisatie voor 
uitwisseling van louter technische gegevens en bezwaar zou aantekenen te
gen een organisatie van verdergaande aard die bemoeienis zou kunnen 
gaan hebben met interne aangelegenheden. Het ging hier om een diep wan
trouwen dat de Sovjet-Unie en andere na de oorlog met dit land verbonden 
mogendheden jarenlang verwijderd heeft gehouden van allerlei internatio
nale samenwerkingsverbanden, al dan niet in V.N.-kader, die werden be
schouwd als voertuigen van vreemde (i.c. kapitalistische) invloeden. Aan
knopend bij de vooroorlogse samenwerking op het gebied van de weten
schap in het kader van de Volkenbond en van het onderwijs op niet-gou-
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vernementele basis in overeenstemming met de aanbeveling van de confe
rentie te San Francisco (1945) - waar de V.N. ten doop werden gehouden - en 
op verzoek van de vergadering van de geallieerde ministers van Onderwijs 
van 12 juli 1945 is van 1 tot 16 november 1945 in Londen een conferentie 
van vertegenwoordigers van 44 naties belegd om art. 1, derde lid, van het 
Handvest van de V.N. te helpen bevorderen. Dit art. 1, derde lid, noemt als 
een van de doeleinden van de V.N. de verwezenlijking van de internatio
nale samenwerking bij het oplossen van internationale vraagstukken van 
onder meer culturele aard en bij het bevorderen en aanmoedigen van eer
bied voor de rechten van de mens en voor de grondvrijheden voor allen 
zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst. Aan deze confe
rentie nam de Sovjet-Unie niet deel. Het resultaat van de conferentie van 
Londen was de oprichting van de United Nations Educational, Scientific en 
Cultural Organization (UNESCO), een van de gespecialiseerde organisaties 
van de V.N., bedoeld in art. 57 van het Handvest. Nadat door de nodige 
commissies, waarin Nederland steeds was vertegenwoordigd, het statuut 
van de UNESCO was voorbereid, kon op 16 november 1945 de plechtige on
dertekening ervan plaats vinden. De zetel van de organisatie werd in Parijs 
gevestigd. Op de laatste Volkenbondsvergadering van 8 april 1946 te Genève 
werd besloten de eigendomsrechten op archieven en andere bezittingen van 
het Instituut voor Intellectuele Samenwerking te Parijs aan de V.N. over te 
dragen. Daarmee was ook op dit punt de continuïteit van de V.N. ten op
zichte van de Volkenbond bezegeld.10

Pas op 31 oktober 1946 werd bij de Tweede Kamer onder verantwoorde
lijkheid van de ministers van O.K. en W., Buitenlandse Zaken en Overzeese 
Gebiedsdelen het wetsontwerp tot goedkeuring van het statuut van de 
UNESCO ingediend, kort vóór de aanvang van de UNESCO-conferentie van 
1946. Op de klacht hierover van de kant van de Tweede Kamer wist de rege
ring weinig meer ter verdediging aan te voeren dan dat de stukken, op basis 
waarvan het wetsontwerp moest worden opgesteld, lang op zich hadden la
ten wachten en de raadpleging van de overzeese gebieden de nodige tijd had 
gevergd. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben fundamentele kritiek 
uitgeoefend op de preambule van het statuut van de UNESCO. Die pream
bule omschreef, in aansluiting op het genoemde artikel van het Handvest 
van de V.N. (1,3e lid), de hooggegrepen overwegingen bij de oprichting van 
de UNESCO, een verder in mogelijkheden bescheiden organisatie. Het sta
tuut was derhalve topzwaar opgezet en dat is bij de parlementaire behande
ling van het betreffende goedkeuringsontwerp onderkend. De preambule 
was namelijk geschreven vanuit de premisse dat oorlogen hun oorsprong 
vinden in de geesten der mensen en uitgewerkt langs "humanistische" en 
"evolutionistische" (verlichte) lijnen. Wegnemen van wantrouwen en ach
terdocht tussen de volken door kennis van eikaars levensgewoonten, ver
breiding van beschaving en de opvoeding van de mensheid tot gerechtig
heid en vrijheid en vrede worden een "heilige plicht" genoemd, "die alle 
volkeren moeten vervullen in een geest van wederzijdse bijstand". Niet de 
vrede gevestigd op politieke en economische overeenkomsten van regerin-
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gen, maar alleen een vrede gebaseerd op het intellectuele en morele saam
horigheidsgevoel van de mensheid zou blijvend kunnen wortelen bij de 
volkeren. Langs de weg van onderwijs, wetenschap en cultuur stelt de 
UNESCO zich daarom (art. I) ten doel overal in de wereld de eerbied te ver
sterken voor de gerechtigheid, voor de wet en de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, die door het Handvest van de V.N. worden toege
kend aan de volken der wereld, zonder onderscheid van ras, geslacht, taal of 
godsdienst. De UNESCO wil dit doel verwezenlijken via volksvoorlichting, 
die ongestoorde uitwisseling van denkbeelden door woord en beeld vergt, 
door volksopvoeding, door handhaven, vermeerderen en verspreiden van 
kennis, onder meer door verzorging van het culturele erfgoed van de 
mensheid. Een belangrijke beperking op deze vrome voornemens is gelegen 
in de slotbepaling van art. I, waarin het de organisatie verboden wordt zich 
te mengen in zaken, die in wezen binnen de uitsluitende bevoegdheid van 
de lidstaten vallen. De UNESCO kan derhalve slechts aanbevelingen doen, 
die door de nationale overheden kunnen worden uitgevoerd. Bovendien 
was de UNESCO vanaf de aanvang niet bedoeld als hulporganisatie (bij
voorbeeld bij scholenbouw in verwoeste landen). De V.N. hadden voor dat 
doel immers de - grotendeels op geld van de V.S. steunende - UNRRA ter 
beschikking. De UNESCO kon bijgevolg nooit meer zijn dan een coördina
tiepunt voor bepaalde terreinen bij hulpverlening in V.N.-kader. Deze be
perkingen in de opzet en het karakter van de UNESCO maakten het overi
gens mogelijk dat na enige tijd de Sovjet-Unie (en enige Oost-blokstaten) 
alsnog toetraden (1954 resp. 1956) tot de organisatie, hetgeen dan wel weer 
aanleiding was in de V.S. om de nodige twijfel te uiten aan de inzet van de 
communistische staten bij de tenuitvoerlegging van de beginselen van de 
UNESCO (rechten van de mens). De overige bepalingen van dit statuut be
troffen de organen van de UNESCO: de Algemene Conferentie, de Uitvoe
rende Raad (18 leden; 3 jaar zittingsduur), het secretariaat onder een Direc- 
teur-Generaal. Verder werd bepaald dat - in navolging van het model bij de 
Organisatie voor Intellectuele Samenwerking vóór de oorlog - Nationale 
Commissies zouden kunnen worden ingeschakeld bij het werk van de 
UNESCO.11

In de Kamers is twijfel geuit over de wijsheid van de betreffende pream
bule, die voor de uitwerking van de doeleinden van de UNESCO niet zon
der gewicht was. Die twijfel had religieuze en historische (historisch-mate- 
rialistische) kanten. Vanuit confessionele en niet-confessionele hoek in de 
Kamers is gewezen op de fraseologie in deze preambule die de ware verde
diging van de beschaving, de godsdienstige of geestelijke krachten, buiten 
beschouwing had gelaten. Deering (PvdA) heeft in de Tweede Kamer op 14 
november 1946 het belang van de geestelijke krachten onderstreept. De 
UNESCO had bovenal een geestelijke roeping te vervullen. De organisatie 
diende dan ook samen te werken met de godsdienstige groeperingen. Waar 
in de Tweede Kamer de confessionele groeperingen hun onvrede met de 
preambule van het statuut van de UNESCO hadden beperkt tot enkele op
merkingen in het Voorlopig Verslag, is in de Eerste Kamer de kritiek van
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deze kant ook in de plenaire Kamerzitting geuit. Het ARP-Eerste Kamerlid 
Anema heeft op 27 november 1946 de aanval op de tekst van het statuut 
geopend en gesteld dat de preambule leed aan overschatting van het intel
lectuele element in de vredesbevordering en onderschatting van factoren als 
moraal en recht. Over de waarde van de godsdienst werd volgens hem ten 
onrechte in deze preambule gezwegen. Omdat Nederland toch nog kon aan
knopen bij de goede elementen in dit statuut van de UNESCO en zijn 
expertise op wetenschappelijk, cultureel en educatief terrein kon inbrengen 
wilde Anema over de bezwaren tegen het statuut heenstappen. Voor zijn 
collega Schneider (KVP) echter was het statuut van de UNESCO onaan
vaardbaar. "Ik ben van mening dat het beproeven om een vrede te stichten 
door een cultuur zonder God op een wijze, zoals de preambule en artikel I 
die omschrijven, volkomen hopeloos is en dat het een pogen is de duivel 
met Beëlzebub uit te drijven." Alleen een terugkeer tot de christelijke orde 
in onderwijs, wetenschap en cultuur, het gebod van de christelijke naasten
liefde, de erkenning dat alle mensen broeders in Christus zijn, kon volgens 
Schneider de oorlog uitbannen. Wat kon anders de grondslag zijn "van de 
waardigheid, gelijkheid, de onderlinge eerbiediging van de menselijke be
schaving en de gerechtigheid?" De idee van een objectieve waarheid, die ten 
grondslag lag aan de beschaving, waarvoor de UNESCO zich heette in te zet
ten, was volgens hem achterhaald, loos en gevaarlijk. Een modern heiden
dom, aanleunend tegen de technische beschaving, onderscheidde Schneider 
van de chaos op geestelijk gebied. Hij zag dan ook weinig in dit statuut. Bo
vendien had dit Eerste Kamerlid bezwaar tegen de uitnodiging aan de Sov
jet-Unie en het negeren van het Vaticaan bij de voorbereidende werkzaam
heden van deze V.N.-organisatie.

Discussie was er ook over de analyse in de preambule van de ware oorza
ken van de conflicten tussen de volken. Hoogcarspel (CPN) heeft in de 
Tweede Kamer de preambule op dit punt onjuist genoemd. Volgens hem 
werden oorlogen allereerst veroorzaakt door materiële belangentegenstel
lingen. Het geestelijk verzet tegen oorlogen kon een grote rol spelen en ze
ker zou een UNESCO verdienstelijk werk kunnen doen, maar van groter 
belang was de organisatie van die groep die geen materieel belang had bij het 
voeren van oorlog: de arbeidersklasse. Los van de preambule, die 
Hoogcarspel dan ook verwierp, kon de CPN-fractie in de Tweede Kamer de 
Unesco aanvaarden als middel tot deze organisatie en tot het aanvaarden 
door de aangesloten landen van het deelgenootschap in de vooruitgang. De 
anti-revolutionaire fracties hadden ook het nodige gemist in de opsomming 
van oorzaken bij het verschijnsel oorlog in de preambule. Smeenk in de 
Tweede Kamer en Anema in de Eerste Kamer hebben de zonde in de wereld
- "de zondige zucht naar macht en bezit", aldus Anema - onderstreept als al
lesbeheersende factor.

Minister Gielen heeft in zijn antwoorden toegegeven dat de preambule 
niet altijd even gelukkig was geformuleerd. "Dat oorlogen alleen uit de geest 
zouden ontstaan, is wellicht te exclusief", aldus zijn stelling in de Eerste Ka
mer. Te gering was ook de waardering van het belang van de religieuze ge-
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nootschappen. De Nederlandse delegatie op de conferentie van Londen had 
de nodige moeite gedaan om het statuut bij te stellen. Tevergeefs.

Interessant is dat in de Kamers ook zakelijke kritiek op het statuut is geuit 
die, blijkens de latere ontwikkelingen binnen de UNESCO, hout heeft ge
sneden. Zo heeft de Tweede Kamer gevraagd naar de kosten voor Nederland 
voor het lidmaatschap van de UNESCO. Nederland bleek voor 1.5% van de 
UNESCO-begroting, ca. 300.000 gulden (in dollars), te zijn aangeslagen. Na
dat Deering in de Tweede Kamer had gewaarschuwd voor bureaucratische 
neigingen in de nieuwe organisatie, heeft Gielen in de Eerste Kamer eigener 
beweging zijn onvrede gelucht over de voorgenomen verdeling van de be
groting van de UNESCO: 85% voor de administratieve organen en 15% voor 
het eigenlijke werk. De decennia later ontstane problemen binnen de 
UNESCO zijn op dit vitium originis terug te voeren alsook op een manco, 
dat door enkele Tweede Kamerleden in het Voorlopig Verslag was aange
stipt. Sommige leden hadden namelijk bezwaar dat het statuut geen bepa
lingen bevatte omtrent schorsing en tussentijds ontslag van leden van de 
Uitvoerende Raad en van de Directeur-Generaal (op dat moment de Brit 
Julian Huxley), die voor 6 jaar benoemd zou worden. De regering heeft 
daarop geantwoord dat dergelijke regelingen ten aanzien van leden van de 
genoemde Raad tot politieke verwikkelingen aanleiding zouden geven en 
dat ten aanzien van de Directeur-Generaal langs andere weg wel bij moei
lijkheden een oplossing zou kunnen worden gevonden. Zou de regering 
toen al hebben gedacht aan de weg, die veel later moest worden bewandeld 
om een sanering van het budget van de UNESCO door te voeren en een van 
wanbeleid verdachte Directeur-Generaal te doen terugtreden, namelijk door 
het opzeggen of het dreigen met opzeggen van het lidmaatschap door enkele 
leden van de UNESCO (waaronder de V.S., de grootste contribuant)? De 
Tweede Kamer ging zonder hoofdelijke stemming akkoord met dit wets
ontwerp, de Eerste Kamer met 31 tegen 1 (Schneider, KVP). De wet werd 
vastgesteld: Stbl.G.336, 28 november 1946.12

3. Wetenschappelijk onderzoek (ZWO)

Onder het departement van O.K. en W. (resp. O. en W.) ressorteert sinds 
1947 de Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) - nu: 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) - waar
van de oprichting was voorbereid door een door minister-president 
Schermerhorn op 26 maart 1946 ingestelde commissie. Gielen - die zich over 
de vernieuwingsplannen van zijn ambtsvoorganger Van der Leeuw in het 
algemeen weinig enthousiast toonde - reageerde positief op het hem toege
zonden rapport van de commissie. Voor 1947 had hij op de begroting een 
half miljoen gulden uitgetrokken, zodat de organisatie reeds in voorlopige 
vorm zou kunnen functioneren.13 Dit paste in het al genoemde beleid van 
Gielen om onderwijs en onderzoek te richten op ondersteuning van het 
maatschappelijk leven, waarbij hij vooral de steun aan de industrie op het 
oog had. De B-wetenschappen zouden dan ook bij ZWO voorop komen te
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staan. In het parlement heerste aanvankelijk enige bezorgdheid over taak en 
samenstelling van deze organisatie; de taak van de wetenschappelijke insti
tuten aan universiteiten en hogescholen moest niet worden uitgehold, eer
der geactiveerd. Gielen was het hiermee eens en zegde toe dat in het bestuur 
en de commissies van advies van ZWO in de eerste plaats de vertegen
woordigers van universiteiten en hogescholen zitting zouden hebben.14

Vooralsnog fungeerde de door Schermerhorn ingestelde commissie op 
verzoek van Gielen als voorlopig bestuur, dat in het voorjaar van 1947 een 
wetsontwerp opstelde, dat eerst op 26 april 1949 aan de Staten-Generaal kon 
worden voorgelegd. De wet op het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
verscheen op 5 januari 1950 in het Staatsblad (nr. K5).

4. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RvO; RIOD)

Bijzonder hoge bedragen werden gevoteerd voor het in mei 1945 opge
richte Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Rijksinstituut voor de Do
cumentatie en de Geschiedschrijving van Nederland in Oorlogstijd), waar
van de historicus L. de Jong sedert 1 oktober 1945 de chef was. De initiatief
nemers van dit RvO, prof.dr.N.W. Posthumus, prof.dr.Z.W. Sneller en prof. 
mr.B.H.D. Hermesdorf, en De Jong hadden nog voor het einde van de bezet
ting de medewerking van de regering aan dit initiatief weten te verzekeren. 
Het gevolg hiervan was dat voor 1945 een bedrag van 68.000 gulden beschik
baar werd gesteld. De bedragen voor het RvO liepen snel op. Voor 1946 werd 
330.000 gulden gevoteerd; voor 1947 500.000 gulden. Toen voor het eerst na 
de oorlog de Staten-Generaal zich konden buigen over een gedetailleerde 
begroting, bleef deze steun voor het RvO, ondergebracht bij afdeling VII 
O udheidkunde en n a tu u rb esch erm in g  van de begroting van O.K. en W. 
(R ijksinstellingen op het gebied der afdeling), niet onbesproken. In het 
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op de begroting van dit departe
ment voor 1947 werd om een gespecificeerde opgave van de personele en 
materiële uitgaven van het RvO gevraagd, welke in de Memorie van Ant
woord is gegeven. Minister Gielen liet weten dat het RvO een groot succes 
was. "Dank zij de medewerking van tal van Overheidsinstanties en door de 
verheugend grote belangstelling, welke ons volk in brede lagen voor deze 
historische arbeid koestert, is het er in geslaagd reeds een grote hoeveelheid 
documentatie-materiaal betreffende de lotgevallen van het Koninkrijk in de 
tweede wereldoorlog op te sporen en te verzamelen." Deze verzamelarbeid 
zou in 1947 zowel binnen als buiten de grenzen worden voortgezet. Het ma
teriaal zou wetenschappelijk moeten worden geordend. Bovendien lag het 
in het voornemen een aantal semi-wetenschappelijke en wetenschappelijke 
publicaties het licht te doen zien. De minister zag het jaar 1947 als een top
jaar voor het RvO, omdat het RvO dan volop zou draaien en bovendien de 
arbeid ook op de geschiedenis van Indië sinds 1939 zou zijn gericht. Hij ver
wachtte dat de bedragen in de loop van de jaren, te beginnen met 1948, zou
den kunnen dalen. Het in verhouding met de overheidssteun aan het gehe
le archiefwezen (eveneens 500.000 gulden) hoge bedrag voor het RvO voor
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1947 werd derhalve als een uitschieter gezien, verklaarbaar om belangrijk 
historisch materiaal op tijd te kunnen verzamelen. Voor 1948 vroeg Gielen 
een beduidend lager bedrag voor het RvO aan: 298.000 gulden. Dit bedrag 
vermocht echter de kritiek op de uitgaven voor het RvO in de Tweede Ka
mer niet te smoren. "Verscheidene leden" vroegen zich in het Voorlopig 
Verslag op hoofdstuk VI van de Rijksbegroting voor 1948 af of het RvO niet 
een te hoog bedrag van 's lands gelden opeiste. Minister Gielen antwoordde 
dat de kosten geleidelijk konden dalen - een ingestelde Commissie van Bij
stand van het RvO moest onder meer behulpzaam zijn bij de aanpassing 
van het program aan de financiële mogelijkheden -, omdat de oogst van de 
verzamelarbeid goeddeels binnen was en het RvO zich kon toeleggen op or
dening en wetenschappelijke bewerking van het verworven materiaal.15

In vervolg hierop liet Gielen het RvO in januari 1948 weten dat hij het 
RvO zag als een instelling van tijdelijk karakter. Het instituut zou worden 
opgeheven, nadat het verzamelen van belangrijk materiaal en de weten
schappelijke bewerking ervan zouden zijn beëindigd. De collecties van het 
RvO zouden dan over rijkscollecties worden verspreid. Om een besluit te 
kunnen nemen over voortzetting van de overheidssteun aan het RvO 
vroeg Gielen aan het directorium van het RvO, welke onderwerpen uit de 
oorlogsjaren een systematische wetenschappelijke bestudering verdienden 
en welke publicaties uiteindelijk het licht zouden moeten zien. Hierop heeft 
het directorium geantwoord met een uitgebreide nota. De Commissie van 
Bijstand van het RvO heeft zich met deze nota verenigd en de mening uit
gesproken, dat zowel uit wetenschappelijk als moreel oogpunt het landsbe
lang ten zeerste gebaat zou zijn bij de uitvoering daarvan.16

De volgende onderwerpen vereisten volgens het RvO systematische be
studering: de Duitse politiek jegens bezet Nederland; de politiek der NSB; 
het massale collectieve verzet; het georganiseerd verzet; de lotgevallen van 
Nederlanders in gevangenissen en concentratiekampen. Ongetwijfeld zou
den bij de voortgang van de werkzaamheden nieuwe onderwerpen naar 
voren komen, welke in het belang van de historische wetenschap niet ver
waarloosd mochten worden. De beraamde publicaties zouden in vier series 
worden opgezet, namelijk een serie bronnenpublicaties, in hoofdzaak han
delende over de Duitse politiek jegens bezet Nederland en de politiek der 
NSB, een serie catalogi, een serie monografieën en een samenvattende we
tenschappelijke geschiedenis van Nederland gedurende de Tweede Wereld
oorlog. Voor de eerste drie series werd zes jaar geraamd; daarna zou nog ge
durende een aantal jaren met medewerking van een sterk gereduceerde staf 
aan het samenvattende hoofdwerk gearbeid moeten worden.17

Gielen heeft begrepen dat uitvoering van dit ambitieuze program jaren
lang beslag zou leggen op een niet onaanzienlijke som gelds van de begro
ting van O.K. en W.. In de sfeer van de algemene opruiming van de gevol
gen van de oorlog op allerlei gebied en de oriëntatie op een nieuwe toe
komst voor het land paste het idee van Gielen om de subsidiekraan voor 
het RvO dicht te draaien. In het parlement waren alleen maar kritische 
kanttekeningen bij het RvO geplaatst, zodat van een dergelijk besluit ook
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geen politieke repercussies werden verwacht. Gielen, een man die vrij dras
tisch beslissingen kon nemen, stond voor het dilemma dat geld moest wor
den gevonden voor nieuwe, door het parlement aanbevolen, taken voor 
zijn departement, zoals op het gebied van het hoger onderwijs, de cultuur 
en de wetenschapsbeoefening (ZWO). Beëindiging van de uitgaven voor het 
RvO kon aan de aandrang van minister Lieftinck de rijksuitgaven zoveel 
mogelijk te beperken tegemoet komen en daardoor het klimaat scheppen 
om voor de uitbreiding van andere uitgaven een willig oor te vinden. 
Gielen kreeg aldus zijn ontwerp-begroting, die hij naar zijn eigen verwach
ting in een volgend kabinet te verdedigen had, rond.

De ambtsopvolger van Gielen in het kabinet-Drees I, Rutten (KVP), was 
akkoord met de plannen voor de werkzaamheden van het RvO, maar hij 
zag evenals Gielen geen mogelijkheden op zijn begroting voor de aanzien
lijke en noodzakelijke steun aan het RvO. Rutten heeft bij het opstellen van 
de definitieve begroting voor 1949, mogelijk na suggesties daartoe van de 
kant van het RvO zelf, aan minister van Financiën Lieftinck voorgesteld 
om het Nationaal Steunfonds (NSF) in liquidatie een bedrag voor dit doel 
beschikbaar te laten stellen. Het NSF, in de bezettingstijd de "bankier van 
het verzet", had van de regering na de oorlog een geldbedrag gekregen om 
de door het NSF in de bezettingstijd verkregen voorschotten van particulie
ren en instellingen terug te betalen. De minister van Financiën heeft het be
stuur van het NSF gemachtigd een deel van de bij dit fonds nog aanwezige 
gelden, overgeschoten op de afwikkeling met overheidsgeld van de finan
ciering van het verzetswerk, voor het RvO te bestemmen. Het werk van het 
RvO kon immers beschouwd worden als de sluitsteen op dat verzetswerk, 
aldus de Memorie van Toelichting op de begroting van O.K. en W. voor
1949 over de nieuwe financiering van het RvO.18

De Tweede Kamer liet in het Voorlopig Verslag op deze begroting weten 
met de oplossing ingenomen te zijn. Eindelijk werd ook positief over het 
werk van het RvO gesproken, nu dit Instituut niet meer op de Rijksbegro
ting stond. Het KVP-Tweede Kamerlid (en voormalig verzetsman) Peters 
sprak op 14 december 1948 zijn waardering voor het werk van het RvO uit. 
Veel begrip voor het omvangrijke werk van het RvO, documentatie en pu
blicatie, had ook dit Kamerlid niet getuige diens opmerking, "dat het blijk
baar een kostbare geschiedenis is, als de Regering geschiedenis schrijft". 
Namens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft Willems gevraagd naar 
de controle op de faits et gestes van het RvO. De minister van O.K. en W. 
heeft daarop op 17 december 1948 in de Tweede Kamer verklaard dat de 
werkzaamheden zouden blijven vallen onder het toezicht van zijn depar
tement. Ook deelde Rutten mee dat de ministers van Financiën, Oorlog en 
Justitie waren vertegenwoordigd in de veelzijdig samengestelde Commissie 
van Bijstand van het RvO - ook leden van de Staten-Generaal uit diverse 
politieke richtingen hadden hierin zitting - en dat de administratie onder 
controle van de ministers van O.K. en W., van Financiën, alsmede de Alge
mene Rekenkamer, stond. Daardoor was elke gulden verantwoord.19
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Het RvO, dat na uitputting van de NSF-gelden voor 1963 voor het eerst 
weer op de begroting van O.K. en W. zou worden genomen onder de aante
kening dat dit Instituut een tijdelijk karakter had, kon beginnen aan de uit
voering van de zelf gestelde opgaven. De activiteiten van het RvO/RIOD - 
publicaties van het Instituut en van directeur De Jong, ondersteuning van 
de Parlementaire Enquête-Commissie (zie hoofdstuk XVI in dit boek), ver
zorging voorlichting over de oorlogstijd (TV-documentaires), opstellen van 
de erelijst van gevallenen in de oorlog, dienstverlening jegens verzets- en 
oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden bij het verkrijgen van uitkeringen 
(Nederland) en vergoedingen (Duitsland) - hebben het Instituut een groot 
nationaal en internationaal prestige als onderzoeks- en documentatiecen
trum bezorgd, waardoor het Instituut tot op de dag van vandaag de drei
gende opheffing heeft weten te vermijden.20
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1. Het vraagstuk van de perszuivering

a. Inleiding
De zuivering van de pers, die met de vijand en diens trawanten had ge

collaboreerd, zou in de periode-Beel nog een belangrijk vervolg krijgen in 
de vorm van nieuwe wetgeving en uitgebreide parlementaire debatten naar 
aanleiding van een interpellatie over dit thema. Terwijl de zuivering op de 
meeste terreinen bij het aantreden van het kabinet-Beel, op die van het be
drijfsleven na, goeddeels was afgesloten, bleef die van de pers onafgesloten 
en fel omstreden. Als oorzaak van het weerbarstig karakter van de perszui- 
veringszaak kan worden genoemd de vermenging van de perszuivering, 
door de achtereenvolgende regelingen, enerzijds met het streven tot een ze
kere persordening van anti-kapitalistische strekking, aangezien sommigen 
het overwicht van de eigenaren-kapi taal verstrekkers met hun winstbejag op 
de persorganen verantwoordelijk hielden voor het falen van een gedeelte 
van de pers onder de oorlog, en anderzijds met de belangenstrijd tussen ou
de bladen met intacte apparatuur en illegale, gestaakte of door de bezettings
tijd onttakelde bladen.1

De eerste stap op het glibberige pad van de perszuivering dateerde van 5 
september 1944, toen onder verantwoordelijkheid van minister Burger in 
Londen het Tijdelijk Persbesluit (E.69) werd uitgevaardigd. Het Besluit 
voorzag niet alleen in de beoordeling van alle personen die bij de Neder
landse pers waren betrokken (zuivering) door een Perscommissie - die 
nimmer is ingesteld -, maar ook in ordening van het perswezen. Wat de 
zuivering betrof kon de Perscommissie een persoon uitsluiten van mede
werking aan de Nederlandse pers en een verbod voor publicatie van de 
hand van een gezuiverd persoon in enig dag- of nieuwsblad of enig tijd
schrift uitvaardigen. Beroep op een beslissing van de Perscommissie, die 
met redenen omkleed moest zijn, stond open bij de Kroon. De Perscommis
sie kon de installaties van gestaakte bladen verdelen, zonodig volgens door 
de minister van Binnenlandse Zaken, in overleg met de minister van Han
del, vast te stellen regels. De ordening kreeg gestalte in de bepaling dat zon
der toestemming van de Perscommissie geen dag- of nieuwsblad kon ver
schijnen, behalve de illegale bladen en de bladen die vóór 1 januari 1943 
waren gestopt. Op verzoek van het College van Vertrouwensmannen werd 
hierbij een uitzondering gemaakt voor de uitgaven van De Arbeidspers, die 
onder de bezetting door de Duitsers was overgenomen. Een vergunning tot 
verschijning kon niet alleen worden geweigerd op grond van gedrag van al
len die bij een bepaald persorgaan betrokken waren (geweest), zowel journa
listen als directie en uitgevers, maar ook wanneer de verschijning schadelijk 
werd geacht voor een gezond perswezen, doordat de uitgave slechts het beo
gen van winst voorhad of de uitgave niet in een bestaande behoefte voor
zag. Deze toetsing van geestelijke behoeften door de overheid op basis van 
het Persbesluit-1944 is door sommigen wel verdedigd met het argument, dat
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er omstandigheden denkbaar zijn, waaronder de drukpersvrijheid zou 
moeten wijken; achteraf is deze toetsing echter ook wel gezien als in fla
grante strijd met het beginsel van de vrijheid van drukpers.2

Na de bevrijding wensten oud-illegale kringen en de voormalige illegale 
bladen, die daarvoor ook al haden gepleit in beschouwingen en nota's die 
ten grondslag hadden gelegen aan de opzet van het Tijdelijk Persbesluit, dat 
de perszuivering zodanig werd uitgevoerd dat ook de kranten zelf en hun 
ondernemingen konden worden aangevat. Bij dit laatste was het belang van 
de bovengronds geworden ex-illegale pers groot: bladen als De Waarheid, 
Trouw  en Het Parool werden gedrukt op de persen van "foute" kranten die 
door een verschijningsverbod waren getroffen. Nu was vanuit Londen en 
door het na de bevrijding optredende kabinet de toezegging gedaan aan de 
(ex-)illegale pers dat haar desgewenst de gelegenheid zou worden geboden 
haar voorlichtende taak te blijven vervullen. Dat paste ook in het vernieu- 
wingsstreven in het land. Het kabinet Schermerhorn-Drees wilde aan deze 
wensen tegemoetkomen en de beloften inlossen, onder erkenning overi
gens dat met het Persbesluit-1944 het staatsnoodrecht was overschreden, 
doordat de zuivering dienstbaar was gemaakt aan een algemene persorde- 
ning. Het stellen van normen nopens de structuur van het perswezen was 
een zaak die zich niet leende voor spoedbehandeling door de noodwetgever. 
Er moest namelijk een regeling worden gevonden zowel voor de zuivering
- die men niet aan een apart perstribunaal wilde laten - als voor inschake
ling van de ex-illegale pers en van outillage beroofde "goede" bladen en 
verdeling van installaties over een bepaald aantal bladen van een bepaalde 
omvang.3

Het onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Za
ken Beel, onder wie de perszuivering toen ressorteerde, op 18 september 
1945 afgekondigde nieuwe Tijdelijk Persbesluit (F.177) vloeide uit deze 
overwegingen voort. Dit besluit omvatte allereerst een Commissie voor de 
Perszuivering, die er inderdaad is gekomen: op 19 september 1945 werd deze 
Commissie, onder voorzitterschap van mr. J.A.L.M. Loeff en samengesteld 
uit juristen, journalisten en persdirecteuren die direct uit de illegaliteit 
kwamen of het vertrouwen van de illegaliteit hadden, alsmede vijf oud-il- 
legalen waaronder het PvdA-Eerste Kamerlid uit de periode-Beel, Stufkens, 
geïnstalleerd. Deze Commissie kon ter voorkoming van massale ontduiking 
van de getroffen maatregelen certificaten van geen bezwaar voor journalis
ten en leidinggevende personen in het persbedrijf afgeven; door het bij de 
uitvoering van dit systeem snel ontstane stuwmeer aan certificaataanvragen 
werden in de praktijk voorlopige certificaten van geen bezwaar afgegeven. 
Alleen die bedrijven werden door de minister toegelaten, die konden wij
zen op een gecertificeerd personeelsbestand. De criteria voor de zuivering 
door deze commissie werden ten opzichte van E.69 aangescherpt. In E.69 was 
slechts sprake van het dienen van de belangen van de vijand tijdens de be
zetting door handelen of nalaten. Het besluit F.177 formuleerde als crite
rium de taakvervulling door een journalist tijdens de bezetting op zodanige 
wijze dat mede daardoor nationaal-socialistische beginselen of denkbeelden,
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dan wel ideologieën van de vijand, ingang zouden hebben kunnen vinden. 
Voor de leiding van een dagbladonderneming gold dat hij, die door aanblij
ven in een leidende functie in een dergelijke onderneming geacht moest 
worden tegen een hiervoor genoemde taakvervulling door bij deze onder
neming werkende journalisten geen bezwaar te hebben gehad. De toetsing 
naar behoefte en aard van de onderneming bij het verlenen van verlof tot 
publicatie (ordening) verviel. Nieuw in dit Persbesluit was de figuur van de 
Persraad, met vertegenwoordigers uit de gehele perswereld - behoudens die 
uit communistische hoek, naar later bleek - te vullen. Deze Persraad, die 
door de regering duidelijk was bedoeld om de directe verantwoordelijkheid 
van de overheid voor een aantal hieronder te noemen perszaken af te sto
ten, was allereerst bedoeld als adviesorgaan van de regering. Het advies van 
de Persraad moest worden ingewonnen bij de toelating van een dag- of 
nieuwsblad, waarover de ministers van Binnenlandse Zaken en van O.K. en 
W. beslisten. Uit deze functie vloeide ook de opdracht voor deze raad om 
een ontwerp voor een perswet te maken voort. Belangrijkste taak voor de 
persraad zou zijn de verdeling van de installaties van verboden dag- en 
nieuwsbladen over daarvoor in aanmerking komende (ex-illegale en be
rooide "goede") persorganen en het verdelen van bestaande outillage naar 
billijkheid. Wanneer de verplichting tot het drukken van bepaalde bladen 
werd opgelegd, bepaalde de Persraad de vergoeding en andere voorwaarden. 
De Persraad kon voorschriften uitvaardigen met betrekking tot oplage, for
maat en aantal van de dag- en nieuwsbladen. Op 25 oktober 1945 vond de 
installatie plaats van de Persraad, waarin een breed scala van persorganen 
door hoofdredacteuren of directeuren was vertegenwoordigd (niet D e  
Waarheid), waaronder De Arbeiderspers door het PvdA-Kamerlid uit de pe- 
riode-Beel J. van de Kieft, en verder de Nederlandse Dagblad Pers, de Alge
mene Nederlandse Grafische Bond, de RVD, een journalist en vertegen
woordigers van de Kerken een zetel hadden. Eerste voorzitter werd het 
hoofd van de afdeling Pers van het ministerie van O.K. en W., dr. 
C.Beekenkamp, die in maart 1947 werd opgevolgd door de Commissaris van 
de Koningin in Utrecht, dr. M.A. Reinalda.4

In beginsel zou de zuivering van de pers zich volgens het Tijdelijk Pers
besluit niet alleen tot personen beperken; ook de installaties van verboden 
kranten of nieuwsbladen konden tijdelijk door de minister van Binnen
landse Zaken worden gevorderd. Inzake de zuivering van personen was dit 
nieuwe Tijdelijk Persbesluit zwak, door het ontbreken van de mogelijkheid 
tot beroep. Een beroepsmogelijkheid was onmisbaar, omdat op grond van 
het Tijdelijk Persbesluit 1945 eigenlijk iedereen die tijdens de bezetting aan 
een dagblad verbonden was geweest vervolgd kon worden. Bovendien was 
beroep nodig, immers: "slechts berechting in twee instanties kon het gevaar 
opheffen dat de zuivering der bij de dagbladen betrokkenen onder invloed 
zou raken van het streven naar ordening van het perswezen".5

In maart 1946 werd een wetsontwerp ingediend tot wijziging van het Tij
delijk Persbesluit 1945, waardoor de Perszuiveringscommissie het gebruik 
van de naam van een oud blad zou kunnen verbieden. Het Voorlopig
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Verslag verweet het ontwerp zowel ongrondwettigheid als ontoereikend
heid en voor minister Beel moest het onaantrekkelijk zijn om deze wijzi
ging door te zetten. De Memorie van Antwoord bleef dan ook uit.6

In oktober 1946 was de perszuivering, als onderdeel van de gehele zorg 
voor het perswezen (ook: persorganisatie, papierverdeling) op het ministe
rie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen overgegaan.7 Daar het laat
ste artikel van het Tijdelijk Persbesluit-1945 bepaalde, dat deze noodregeling 
op 1 januari 1947 zou komen te vervallen, was een verlenging van het be
sluit van 1945 onvermijdelijk, tenzij voor die datum een definitieve pers
wet gereed zou zijn gekomen. Dat betekende dat Gielen als minister voor 
O.K. en W. nog voor een zware klus stond.

b. V erlenging van het Tijdelijk Persbesluit-1945
Gielen zag zich allereerst te elfder ure genoodzaakt de Staten-Generaal 

voor te stellen het Tijdelijk Persbesluit te verlengen tot 1 juli 1947. "ten ein
de een vacuüm in de wetgeving op dit gebied en een chaos in het perswe
zen, die hiervan het gevolg zou zijn, te voorkomen".8 De volksvertegen
woordiging moest dit voorstel wel aannemen, ook al bleef een beroepsin
stantie ontbreken.

In de Tweede Kamer werd het betreffende artikel op 20 december 1946 
zonder noemenswaardige beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. Burger (PvdA), die kort het woord voerde, stelde nadrukkelijk 
dat het niet opponeren tegen het ontwerp niet mocht worden opgevat als 
instemming met de perspolitiek, zoals die na de bevrijding was gevoerd: 
"Gegeven het stadium, waarin die perspolitiek verkeert, alsmede de om
standigheid, dat de noodperswet spoedig tot gedachtenwisseling te dezer za
ke gelegenheid zal geven, komt het mij wenselijk voor, beschouwingen tot 
nader tijdstip op te schorten".9 De Eerste Kamer voelde zich in een dwang
positie gebracht vanwege de late indiening van het wetsontwerp, aldus ook 
Pollema(CHU) en Van de Kieft (PvdA) op 27 december 1946. Pollema oefen
de ook kritiek uit op het feit, dat deze materie op dat moment nog niet bij 
wet was geregeld. Gielen vertoefde in het buitenland, maar Beel, die in deze 
zaak goed thuis was, kon de Kamer tevreden stellen. Een wetsontwerp 
Noodvoorziening Perswezen - dus geen Perswet - was onderweg. De Pers
raad had namelijk de opdracht een advies voor een dergelijke Perswet op te 
stellen kort tevoren terug gegeven. Het gehele kabinet droeg volgens Beel de 
schuld voor de trage afwikkeling van de gang van zaken. Drie dagen vóór de 
expiratiedatum van het Tijdelijk Persbesluit-1945 werd de verlenging tot 1 
juli 1947 ook in de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stemming akkoord be
vonden. De wet is vastgesteld op 28 december 1946, Stbl.G.402.10

Het aangekondigde wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen werd op 19 
maart 1847 bij het parlement ingediend, doch kwam eerst in juni in de Ka
mers - opnieuw zeer laat en kort voor de expiratie van het verlengde Tijde
lijk Persbesluit-1945 - in openbare behandeling.

Op 24 maart 1947 was bij gemeenschappelijke beschikking van de minis
ters van Justitie en O.K. en W. de zogeheten commissie-Pompe in het leven
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geroepen, die met inachtneming van de grondwettelijke vrijheid van druk
pers moest nagaan of het aanbeveling verdiende bij wet regels te stellen ten 
aanzien van dag- en nieuwsbladen en de exploitatie van persbureaus en of 
er aanleiding was de strafrechtelijke bescherming tegen misdragingen door 
middel van de drukpers uit te breiden en eventueel aan te vullen met een 
tuchtrechtelijke bescherming. Tot de instelling van een dergelijke commis
sie had de Persraad de regering nog wél weten te adviseren. Zoals in hoofd
stuk VIII is aangegeven wist deze commissie niet verder te komen dan een 
voorstel tot regeling van het tuchtrecht voor journalisten, dat echter als 
wetsvoorstel geen gunstig onthaal vond. De commissie-Pompe is in 1960 
ontbonden.

c. Wet N oodvoorziening Perswezen

D e schriftelijke scherm utselingen over het regeringsvoorstel
In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp Noodvoorziening 

Perswezen zette Gielen uiteen dat het onmogelijk was een definitieve pers
wet op zo korte termijn voor de nog steeds geldende bijzondere omstandig
heden op te zetten. Derhalve gaf de minister de voorkeur aan een Nood
voorziening, bedoeld om voor de abnormale omstandigheden te werken en 
het Tijdelijk Persbesluit te vervangen en waar nodig te verbeteren. De 
Noodvoorziening legaliseerde in wezen het op 1 juli 1947 aflopende Tijde
lijk Persbesluit, behoudens enkele aanvullingen en wijzigingen, namelijk 
de beroepsmogelijkheid voor degenen, die door de perszuivering waren ge
troffen, een wettelijke regeling van de bevoegdheden van de Commissie 
voor de Perszuivering, waardoor deze zuivering kon worden voltooid en 
geëffectueerd, en tenslotte het vastleggen van de bijzondere bevoegdheden 
van de Persraad in verband met de nog onvoldoende mogelijkheid om 
technische outillages aan te schaffen. Daarnaast werd ten opzichte van het 
Tijdelijk Persbesluit gewijzigd: voor het doen verschijnen van een persor
gaan werd geen voorafgaande toestemming meer vereist; de ontzetting van 
recht strekte zich slechts uit tot het bekleden van een journalistieke of lei
dende niet-journalistieke functie, een absoluut publicatieverbod werd niet 
in overeenstemming geacht met de vrijheid van drukpers; de Persraad kon 
geen voorschriften meer geven omtrent oplage, formaat en aantal van de 
dag- en nieuwsbladen. Een regeling voor de papierdistributie, een zaak voor 
de minister van Economische Zaken, ontbrak in het ontwerp, al werd daar
mee niet de medeverantwoordelijkheid van de minister van O.K. en W. 
voor de toewijzing van het beschikbaar te stellen papier uitgesloten.

De perszuivering droeg volgens Gielen een ander karakter dan die van de 
kunst en het bedrijfsleven. "De zuivering van het perswezen immers heeft 
van de aanvang af een strekking gehad, die verder ging dan het elimineren 
van elementen, die gedurende de bezetting de pers aan de vijandelijke pro
paganda hebben dienstbaar gemaakt. Een zuiver perswezen werd en wordt 
een nationaal belang van de eerste orde geacht." Vandaar dat in het ontwerp 
de eis dat alle journalisten en leidende niet-journalistieke functionarissen
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in het bezit moesten zijn van een certificaat van geen bezwaar werd ge
handhaafd. Hoewel Gielen zelf in de Memorie van Antwoord aan de 
Tweede Kamer bij dit wetsontwerp toegaf dat de vooroorlogse structuur van 
een deel van de Nederlandse pers collaboratie gemakkelijk in de hand had 
gewerkt en er dus reden kon zijn om "het perswezen" en "het perskapitaal" 
verantwoordelijk te stellen, ging hij er toch van uit dat die verantwoorde
lijkheid slechts geldend kon worden gemaakt tegenover individuen die van 
de collectiviteit deel uitmaakten. Het ging om de individuele verantwoor
delijkheid. In de liquidatie van ondernemingen van collaborateurs was dan 
ook niet voorzien.

Naast de zuivering was ook het zuiver houden van de pers mede een 
doel van dit wetsontwerp. In dit licht had de Commissie de bevoegdheid be
paalde krantennamen te verbieden en de mogelijkheid ter verzekering van 
de zuivering bestuursvoorzieningen in een onderneming te treffen. Daar
naast had de perszuivering een min of meer tuchtrechtelijk karakter, over
eenkomend met de zuiveringsbepalingen voor andere sectoren van het 
maatschappelijk leven, waarbij onder meer gedifferentieerd kon worden in 
de uitsluitingstermijn naar gelang de ernst van de misdraging. De journalist 
en de dagbladuitgever hadden immers op zo verantwoordelijke posten ge
staan tijdens de bezetting, dat hun gedrag voor beoordeling in aanmerking 
kon komen, ook al was er naar de regels van de Bijzondere Rechtspleging 
geen directe aanleiding voor een onderzoek. De Commissie had inmiddels 
vrijwel alle aanvragen voor een certificaat van geen bezwaar behandeld, 
waarmee de in de Troonrede van 1946 uitgesproken verwachting dat de 
perszuivering vóór het einde van 1946 zou zijn voltooid "tennaastebij" in 
vervulling was gegaan.

In het wetsontwerp werden in art. 2, lid 1, de criteria voor de zuivering 
van het perswezen opgesomd. Hij die in een journalistieke functie gedu
rende de bezetting zijn taak had vervuld, zoals het besluit F.177 had gefor
muleerd, kon worden ontzet van het recht om in enige journalistieke of 
leidende niet-journalistieke functie in het perswezen werkzaam te zijn (een 
dergelijke ontzetting gold als ontslaggrond). Van dit recht kon ook diegene 
worden ontzet, die in een leidende niet-journalistieke functie in een zoda
nig onderdeel van het perswezen was aangebleven, waarin anderen hun 
journalistieke functie naar de van F.177 overgenomen formulering, hadden 
vervuld. Onder deze laatste categorie werden (art. 2,2) ook de commissaris
sen en daarmee gelijkstaande personen in het perswezen gerekend. In de 
toelichting werd verklaard dat ook functionarissen van persbureaus en 
journalistieke ambtenaren aan departementen voor ontzetting in aanmer
king kwamen. De duur van de ontzetting was ten hoogste twintig jaren. Be
paald was dat binnen zes maanden na een voorlopige ontzetting de uit
spraak over een definitieve ontzetting uit het beroep moest volgen. Het 
noodzakelijk sluitstuk in de zuivering van het perswezen was naar de op
vatting van de regering de mogelijkheid voor de Commissie om een krant 
een verschijningsverbod onder een bepaalde naam of namen gedurende 
drie jaren op te leggen (art. 6). "Met het oog op de grote economische belan-
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gen, die hiermee gemoeid zijn, is bepaald dat een dergelijke uitspraak van 
de Commissie voor de Perszuivering niet van kracht zal zijn dan na be
krachtiging door de Raad van Beroep." De samenstelling en werkwijze van 
de Commissie voor de Perszuivering, tot dan toe opgenomen in ministe
riële uitvoeringsbeschikkingen, werden in de wet opgenomen (art. 7). In de 
art. 10-12 van het wetsontwerp werd de mogelijkheid geopend om van de 
uitspraken van de commissie in beroep te gaan. Deze Raad van Beroep voor 
de Perszuivering in Den Haag zou geheel bestaan uit juristen. Het ingestelde 
beroep had opschortende werking ten aanzien van een uitgesproken ver
schijningsverbod. Beroep op deze Raad stond ook open voor de deskundige, 
toegevoegd aan de Commissie, indien de uitspraak van de commissie af zou 
wijken van de door hem genomen conclusie.

De Persraad, ingesteld bij het Tijdelijk Persbesluit-1945, een adviesinstan
tie van maximaal 17 personen voor twee jaar benoemd, kon voor de duur 
van één jaar voorzien in het bestuur van een onderneming (art. 16). Van de 
beschikkingen van de Persraad in dit verband stond weer beroep open. Be
langrijkste taak van de Persraad was de verdeling van de bestaande outillage 
(art. 20-24). De door het vorige kabinet aan de vroegere illegale bladen ge
dane toezegging, dat deze bladen desgewenst de gelegenheid zou worden ge
boden om te blijven verschijnen, beschouwde de regering als een ereschuld 
die moest worden ingelost. Dat betekende dat deze bladen ruime gastvrij
heid moest worden verleend op drukkerijen van dikwijls concurrerende 
bladen. Om te voorkomen dat de nieuwe of door de oorlog getroffen bladen 
door de eigenaar van de drukkerij het leven onmogelijk werd gemaakt, 
mocht de Persraad verplichtingen hiervoor opleggen - eerst een zaak van de 
regering, die echter directe bemoeienis met de pers wilde mijden - en even
tueel voorzieningen in het bestuur van een dergelijke onderneming treffen. 
De leden van de Persraad dienden toegang tot de ondernemingen te hebben 
om boeken en bescheiden, voorzover die op de verschijning van persorga
nen betrekking hadden, te onderzoeken. De strafbepalingen waren flink op
getrokken ten opzichte van het Persbesluit 1945: de oude boete was slechts 
een fractie van het economisch voordeel voor de drukkers om de voor
schriften van de Persraad te overtreden. De Persraad kon ook een uitgever 
van een persorgaan gelasten een bepaald bericht op te nemen ("droit de ré- 
ponse"), wat ook al in E.69 (een zaak van de Perscommissie, art. 6) en F.177 
(art. 13) voorkwam. Het Tijdelijk Persbesluit-1945 zou op de datum van in
gang van deze Noodvoorziening vervallen. Het met de grondwettelijke 
persvrijheid ongetwijfeld strijdige vergunningenstelsel voor dagbladen en 
periodieken zou eveneens vervallen. Het tijdelijk karakter van de nood
voorziening werd vastgelegd in de bepaling dat zij bij KB geheel of gedeelte
lijk kon worden ingetrokken, bijvoorbeeld in het geval de Raad van Beroep 
zijn werkzaamheden zou hebben beëindigd en de schaarste aan installaties 
tot het verleden behoorde. Sommige bepalingen konden door de in het 
vooruitzicht gestelde Perswet worden achterhaald.11

Voor het eerst na de bevrijding kon het nieuw gekozen parlement zich 
naar aanleiding van dit wetsontwerp uiten over de perszuivering tot dan
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toe. De onvrede daarover brak zich duidelijk baan. "De wijze, waarop de re
gering sinds de bevrijding getracht heeft een wettelijke regeling van het 
perswezen tot stand te brengen, werd algemeen weinig gelukkig geacht", al
dus de eerste zin van het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 1 
mei 1947 op dit wetsvoorstel. De KVP-fractie liet weten verstoord te zijn dat 
de regering "op zo weinig elegante en zo weinig voortvarende wijze" een zo 
belangrijk onderwerp wettelijk wilde regelen. Naar de opvatting van de 
PvdA-fractie had de zuivering in het algemeen geen bevrediging geschon
ken; dit gold ook voor de perszuivering. De PvdA-fractie achtte de laatste 
vaststelling een ernstige zaak, omdat er nu eenmaal verschil bestond tussen 
"onzuiver" handelen op zakelijk gebied en een dergelijk handelen op cul
tureel gebied. "Wie verkeerde voorlichting geeft, wie met de vijand heult, 
verdient naar strengere maatstaven berecht te worden dan zij, die bij voor
beeld enkel uit winststreven met hem hebben samengewerkt." Gewezen 
werd op Frankrijk, waar bij de perszuivering strengere maatstaven werden 
aangelegd dan bij andere vormen van collaboratie. Betreurd werd dat de 
zuivering van bladen achterwege was gebleven en de zuivering zich had ge
richt op personen. Andere Kamerleden lieten echter weten op dit laatste 
punt het met de PvdA-visie oneens te zijn: ook de bijzondere rechtspleging 
beperkte zich tot het aanpakken van personen; de aansprakelijkheid van 
rechtspersonen concretiseerde zich in de personen van de leiding. De PvdA- 
Kamerleden waren echter van mening dat de ten aanzien van de perszui
vering gevoerde politiek er steeds ten onrechte van was uitgegaan, dat men 
het perswezen kon zuiveren uitsluitend door zuiveringsmaatregelen op 
journalisten toe te passen: "Het perswezen toch is een bezwaarlijk deelbaar 
complex, dat niet slechts journalisten omvat, maar mede als elementen kent 
het perskapitaal, de drukker, de uitgever en de eigendom van de apparatuur. 
Dit klemt in het gegeven stadium te meer, waar een tekort aan persappara- 
tuur bestaat en dientengevolge de eigenaars in een - gewilde of ongewilde - 
positie verkeren, die vergelijkbaar is met een monopolie. Dit nu is te min
der aannemelijk, omdat die eigenaars herhaaldelijk de vrijuit gegane pers- 
collaborateurs van de bezettingstijd zijn dan wel door de Perscommissie 
ontzette functionarissen."12 Door onvoldoende voorzieningen op dit punt 
hadden deze ter zake van collaboratie veroordeelden, via slinkse methoden, 
hun invloed op de pers behouden, een invloed die door de apparatuur- 
schaarste ten opzichte van voor de oorlog was aangescherpt. Het gezag van 
de wet werd aldus op ontoelaatbare wijze ondermijnd, hetgeen een bedrei
ging van de publieke moraal inhield. De PvdA-fractie gaf een lange lijst van 
gevallen, waarbij collaborateurs via gecertificeerde stromannen hun invloed 
behielden, zoals in het geval van het Rotterdams Nieuw sblad , de H aagsche  
C o u ra n t  en de N ieuw e R otterdam sche C ourant. Verschillende, formeel 
door een verschijningsverbod getroffen kranten bestonden onder dekman
tel van een stichting en soms met gebruik van een nieuwe naam - N R C  
werd Nationale Rotterdamsche Courant - gewoon voort.13 Verder werd ge
wag gemaakt van een groot aantal gevallen van tegenwerking door stro
mannen van veroordeelde eigenaren van persapparatuur bij het drukken

2070



Par. IV. Pers- en radiozaken

van oud-illegale bladen. Met name zou langs deze weg sabotage zijn ge
pleegd door de G ooi-en-Eem lander, waarvan de directeur door de ontzette 
eigenaar der aandelen zou zijn benoemd, een en ander ten koste van het 
illegale blad Gooische Klanken. De liberale fractie vond het echter weer te 
ver gaan onder het mom van zuivering een aanslag te doen op de persappa- 
ratuur. Tenslotte toonde de CPN-fractie zich verbaasd dat noch in de zuive
ringscommissie noch in de Persraad personen uit de CPN waren benoemd. 
Een terecht verwijt, gelet op het toenmalige belang van de CPN en De 
Waarheid. Deze fractie vroeg zich af wat er met de winsten van de kranten- 
bedrijven uit de bezettingstijd gebeurde.

Het Voorlopig Verslag liet ten aanzien van de inhoud van het wetsont
werp zelf nogal grote verschillen van opvatting zien, waarbij de fracties van 
de KVP en van de PvdA in de Kamer, ieder met hun aanhang - de KVP 
werd in dit opzicht gesteund door PvdV en CHU; de PvdA vond bijval op 
menig punt bij de ARP en zeker bij de CPN, die nog wel verder wilde gaan -, 
tegenover elkaar kwamen te staan, hetgeen bij de Kamerdebatten ook zou 
blijken. Zo heeft de KVP-fractie in het Verslag doen weten dat men had 
verwacht dat de minister van de gelegenheid had gebruik gemaakt om de 
omschrijving van het laakbare feit, zoals aangegeven in het artikel in het 
wetsontwerp over de zuivering van het perswezen - het ingang doen vin
den van nationaal-socialistische beginselen of denkbeelden -, te herzien. Al 
te zeer was de zuivering arbitrair geworden: persmensen die waren aange
bleven waren krachtens praesamptio juris laakbaar. Weliswaar had zich uit 
de rechtspraak van de perszuiveringscommissie een aantal criteria ontwik
keld die ten gunste van de betrokkene konden worden aangevoerd - tegen
werking van berichtgeving, sluikse wijze van contrapropaganda, actieve 
deelname aan verzet buiten de pers -, maar principieel was niet aan de orde 
geweest of het doorverschijnen van de kranten gedurende de bezetting al 
dan niet in nationaal opzicht gewenst was. In dit verband werd dan ook ge
wezen op het "veel juistere standpunt, dat door het Nederlandse Episcopaat 
ten aanzien van de pers is in acht genomen". Men wees erop, "dat de Bis
schoppen zeer zeker strenge eisen hebben gesteld aan de verantwoordelijk
heid der journalisten en krantendirecties, maar zij zijn nooit zover gegaan, 
om onder alle omstandigheden het voortbestaan van Katholieke bladen te 
verbieden".14 Genoemd werd het voorbeeld van De Tijd. De KVP-fractie te
kende daarbij aan dat dank zij de illegale pers en de verzetsbeweging in het 
algemeen het kritische vermogen van het Nederlandse volk om goed en 
kwaad in de kranten te onderscheiden "uitermate scherp ontwikkeld was". 
Bovendien was er lange tijd volop gelegenheid om de Duitse en NSB-pro- 
paganda aan de radiomededelingen en beschouwingen van geallieerde zijde 
te toetsen. Het ging derhalve niet aan om te beweren dat de vaderlandse 
zaak het best gediend was als het gehele perswezen in Duitse handen was 
geraakt. Elk geval moest op eigen merites worden beoordeeld. Daarbij moest 
in het oog worden gehouden dat het overeind houden van een eigen "bo
vengrondse" pers van groot belang was voor het land: de "bovengronders" 
konden bijdragen leveren aan het verzet ondergronds; het bleef mogelijk
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het niet door de bezetter en zijn trawanten begeerde nieuws te verzamelen 
en te verspreiden, waaruit ook de ondergrondse pers werd gevoed. In dit 
verband werd het voorbeeld van De Telegraaf genoemd. Daarmee wist ieder 
die dit Verslag las wie hier de grote instigator was: Kortenhorst, die als ad
vocaat bij de zuivering van De Telegraaf was betrokken. Kortenhorst zou 
ook later in de Kamerbehandeling van dit wetsontwerp en bij de interpella- 
tie-Burger over het perszuiveringsbeleid op 22 juni 1948 met zijn zienswijze 
opzien baren en menigeen tergen, onder wie de coalitiepartner.

De PvdA-fractie was het oneens met de KVP-visie. 'Aangezien slechts 
een enkel blad vrijwillig niet meer is verschenen, zijn alle beroepsjourna- 
listen van Nederland en alle leidende personen in het krantenbedrijf, die 
gedurende de bezetting voor korter of langer tijd werkzaam zijn geweest (en 
dat was de overgrote meerderheid) als onzuiver te beschouwen." De fout 
van de regeling van 1945 (F.177) was echter dat persmensen verantwoorde
lijk waren gesteld in plaats van het perswezen inclusief het perskapitaal. De 
perszuiveringscommissie was in feite een soort journalistentribunaal ge
worden, zij het met minder bevoegdheden dan een gewoon tribunaal 
krachtens de Bijzondere Rechtspleging. Het perskapitaal had dientengevolge 
vrij spel gekregen en daardoor was de perszuivering tot het moeras gewor
den, waarin wij ons thans bevinden". Met verwondering had de PvdA-frac- 
tie de argumentatie van de KVP-collega's gevolgd, waarbij het episcopaat in 
het geweer was gebracht. De PvdA-fractie wees er op dat juist door het gebrek 
aan geestelijke leiding brede kringen van de bevolking onverschillig ston
den tegenover het verzet. "Zij vroegen zich af, tot welke consequenties men 
komt, als het kwaad wordt gewaardeerd of geduld, omdat daardoor het goe
de des te duidelijker in het oog springt." De bewering dat er volop gelegen
heid was van de visie van de geallieerden kennis te nemen achtten de so
cialisten onjuist. Juist het langdurig op haar post blijven van de leiding van 
menige krant wekte de valse suggestie onder de bevolking dat de betrokken 
krant nog goed en geloofwaardig was. De openlijke overgang van een blad 
in nazi-handen werd door de PvdA-groep minder schadelijk voor de geest 
van de bevolking geacht, omdat dan het foute karakter van het betreffende 
persorgaan onmiddellijk door de overgrote meerderheid van de lezers zou 
zijn herkend. Een dergelijk nazi-persorgaan zou invloed en lezers zonder 
meer verliezen. Uit de Memorie van Antwoord van 21 mei 1947 bleek dat 
Gielen de opvatting van Kortenhorst, lid van de commissie die het Verslag 
had opgesteld, niet deelde. Gielen zei met zoveel woorden de zienswijze, 
argumenten en kijk op de perszuivering in het algemeen van de PvdA te 
kunnen onderschrijven. Gielen meende dan ook dat het feit van het aan
blijven een functionaris deed vallen onder de competentie van de zuive
ringscommissie. Een herziening van de norm zou overigens ook een her
ziening van de reeds afgehandelde gevallen betekenen.15

Evenzo bleek Gielen weinig geporteerd te zijn concrete bezwaren van de 
kant van zijn partijgenoten tegen het wetsontwerp te ondervangen. Zo had 
de KVP-fractie bezwaren tegen de mogelijkheid in het wetsvoorstel om de 
perszuiveringscommissie achteraf de bevoegdheid te geven een bepaalde
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naam van een persorgaan voor een periode van tenminste drie jaren te 
verbieden. Theoretisch zouden bijna alle persorganen via de criteria van de 
onzuiverheid voor verlies van hun naam in aanmerking kunnen komen. 
In de vergadering van de ministerraad van 13 januari 1947 had juist deze 
bevoegdheid van de Commissie voor de Perszuivering (art. 6) tot de meeste 
discussie aanleiding gegeven. Minister Lieftinck was toen van mening ge
weest dat men met dit artikel het terrein van de zuivering verliet. Wat D e  
Telegraaf aanging, merkte hij op dat dit blad niet meer was te verwijten dan 
andere bladen, een opvatting die later de Raad van Beroep voor de Perszui
vering zou delen. Lieftinck had bij die gelegenheid zijn tegenstem op dit 
punt laten notuleren. Volgens de KVP-Kamerfractie, die mogelijk wist dat 
op dit punt het kabinet verdeeld was geweest, was de naam van een krant 
een merk in de zin van de Merkenwet en vertegenwoordigde dan ook een 
vermogensbestanddeel. Het ging volgens deze groep niet aan zulke zwaar
wegende economische belangen te doen beslissen door een commissie met 
een nogal wankel rechtskarakter. Gielen zei echter toe dat slechts in enkele 
sprekende gevallen tot deze stap zou worden overgegaan. Het ging er vol
gens hem om dat de lezers van de door stromannen en stichtingen in vei
ligheid gebrachte, maar van oorsprong zeer onzuivere, bladen door de 
naamsverandering kennis namen van het karakter en de koers van het 
blad. Zou men deze maatregel niet achter de hand hebben, dan zou het 
overheidsgezag danig kunnen worden aangetast. Dat een verbod op een be
paalde krantennaam economische gevolgen had, ontkende de minister niet. 
Dat was echter evenzeer het geval met een ontzetting van recht.16 Evenzo 
ging de minister niet mee in de aanval van de KVP-fractie op de Persraad. 
Allereerst betwistte de KVP de mogelijkheid van de Persraad in het beheer 
van een personderneming tijdelijk te voorzien. Men achtte dat een natio- 
naal-socialistisch insluipsel ("Verwalter"). Hoewel de Persraad tussen rege
ring en onderneming was geschoven, werd toch directe preventieve over- 
heidscensuur gevreesd. Het leek de KVP-fractie beter om de naleving van de 
wet op te dragen aan ambtenaren van het openbaar ministerie. Ook de rech
ten van derden - banken, crediteuren, obligatiehouders, personeel - werden 
door deze bevoegdheid van de Persraad in gevaar gebracht. De KVP-fractie 
wilde van de Persraad af. Het leek allemaal te veel op "Bevollmachtigten". 
De verdeling van de perscapaciteit was, bij een conflict, beter ter decisie over 
te laten aan het bestuur van de Vereniging van de Nederlandse Dagblad- 
pers-1945. Gielen was echter van oordeel dat zonder een stok achter de deur 
de zuivering van het perswezen elk bevredigend effect zou missen. Het tij
delijk karakter van een onder-beheer-stelling mocht erop wijzen dat de re
gering er naar streefde naar normale verhoudingen terug te keren. De Pers
raad zelf zag de minister als een normale figuur in de moderne, naar decen
tralisatie ook van executieve bevoegdheden neigende, staatsrechtelijke ont
wikkeling, waarbij de Pensioenraad en de Raden van Arbeid ten voorbeeld 
werden gesteld. De bezwaren van de KVP-fractie hadden de minister dan 
ook "lichtelijk verbaasd".17
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Wél serieus is Gielen ingegaan op het voorstel, afkomstig uit de Com
missie voor de Perszuivering - die daarover al ten tijde van het kabinet- 
Schermerhorn-Drees de betrokken ministers en ambtenaren met nota’s had 
bestookt - en van de kant van de ARP-fractie in het Voorlopig Verslag ge
lanceerd, dat aandrong op het scheppen van de bevoegdheid om onderne
mingen van collaborateurs-exploitanten te liquideren en de apparatuur 
daarna te verdelen onder hen, die "daarop uit morele overwegingen de 
meeste aanspraak kunnen maken". Ongewenste verhoudingen in het pers
wezen konden zo worden ontgaan en aldus konden ook de beloften tijdens 
en na de oorlog gedaan jegens de illegale en "goede" persorganen, worden 
ingelost. Gielen was er weliswaar van overtuigd dat bepaalde verwachtingen 
te hoog gespannen waren geweest en dat wellicht al te lichtvaardig was ge
dacht over de rechten van de eigenaars van de drukkerijen, voor zover die 
niet op grond van het Besluit Vijandelijk Vermogen onder bijzonder be
stuur waren geplaatst, maar erkende aan de andere kant dat de belofte aan de 
ex-illegale pers een moreel recht had geschapen, waaraan aanspraken kon
den worden ontleend en wel zo dat aan de zogeheten nieuwe pers de reële 
mogelijkheid moest worden geboden een actuele en technisch goed ver
zorgde krant te kunnen aanbieden. Toen in de ministerraad van 19 mei 
1947, kort voor het uitbrengen van de Memorie van Antwoord, het betref
fende voorstel door hem aan de orde werd gesteld, verklaarde Gielen zelf 
een tegenstander te zijn van dit voorstel, omdat hij vond dat dit voorstel al
leen ten nutte van de concurrenten was bedoeld, hoe groot de verdiensten 
van de illegale bladen voor het vaderland ook waren geweest. Trouw  en H et  
Parool werden immers op de persen van De Telegraaf gedrukt. Ook Drees 
koesterde bezwaren, maar hij vond de suggestie niet onaannemelijk, terwijl 
Vos geheel vóór was. Huysmans meende dat alleen op culturele gronden 
onteigening mocht plaats vinden. Lieftinck ontwikkelde nog de meeste be
zwaren. De ontstemming tegen personen zou op het object worden ver
haald. De Raad bleek bij meerderheid tegen de liquidatiemogelijkheid, al liet 
deze het aan Gielen over om uit te maken of bij de Kamerbehandeling van 
het wetsontwerp een desbetreffend amendement onaanvaardbaar zou zijn.18 
Aldus kwam Gielen er toe in zijn antwoord aan de Kamer te schrijven dat 
het denkbeeld van liquidatie "zekere aantrekkelijke aspecten" vertoonde, 
maar dat de voorgestelde oplossing ver buiten het kader van de zuivering 
van het perswezen viel, die zich nu eenmaal tot het elimineren van onzui
vere personen moest beperken. Zelfs de Bijzondere Rechtspleging kende 
niet de figuur van de "foute" onderneming, die moest worden geliquideerd. 
De minister wilde daarom "niet gaarne de verantwoordelijkheid nemen 
voor de toewijzing van een onteigende apparatuur van een bepaald blad; 
een dergelijke bevoordeling door de overheid van een persorgaan zou zeer 
ongewenste en onzuivere verhoudingen scheppen".19 Aan de andere kant 
zou later uit de debatten in de Tweede Kamer blijken dat de minister bereid 
was met een afzonderlijk wetsvoorstel op dit terrein te komen, los van de 
zuivering en binnen de grenzen van de Grondwet. Het zou de socialisten 
niet weerhouden om op dit thema bij amendement terug te komen.
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In de pers zelf bleek vrijwel niemand gelukkig met de voorgestelde 
noodvoorziening. Een aantal bladen vonden het voorstel veel te ver gaan; 
andere bladen ging het voorstel niet ver genoeg. Het katholieke weekblad De  
Linie was van oordeel dat de minister het wetsvoorstel maar beter meteen 
kon intrekken. "Om enigermate bruikbaar te zijn, zou het ontwerp zo ge
amendeerd moeten worden, dat het ten enenmale van karakter verandert". 
De Haagsche Post was dezelfde mening toegedaan: "Onze regering moest het 
Tijdelijk Persbesluit 1945 doodeenvoudig op 1 juli 1947 zijn natuurlijke 
dood laten sterven zonder er een noodvoorziening voor in de plaats te stel
len, die wat ook haar aard is, onze pers moet knevelen en knechten."20 De 
Nationale Rotterdamsche Courant, bekritiseerde in twee hoofdartikelen het 
zeer riskante "gemis van rechtszekerheid" en het "gebrek aan overtuiging"; 
alleen aanvulling van de normen van de perszuivering in de zin van het 
Besluit Zuivering Bedrijfsleven kon een rechtvaardige zuivering verzeke
ren. Het oud-illegale dagblad Trouw  liet er in overigens gematigde bewoor
dingen - het blad was immers direct belanghebbende - geen twijfel over be
staan dat Gielens ontwerp haar lang niet ver genoeg ging.21

D e strijd om een behoorlijke perszuivering in de Kamer: het amende- 
m ent-B urger c.s.

Op 3 juni 1947 kwam het wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen in 
openbare behandeling bij de Tweede Kamer. "Niet slechts voor de minister, 
ook voor de Kamer is de behandeling van het onderhavige wetsontwerp 
een weinig dankbare taak", aldus Burger, die de beraadslagingen opende. Het 
ging immers om een legalisering van een regeling, die "naar veler oordeel 
de oorzaak van de mislukking van het persbeleid is geworden". Waar ging 
het Burger om? In het oorspronkelijke onder zijn verantwoordelijkheid 
uitgevaardigde Tijdelijk Persbesluit was niet alleen sprake geweest van zui
vering van journalisten, maar werden ook de perskapitaalsbelangen be
dreigd. Ook de directie, drukker en uitgever moesten zuiver zijn bevonden, 
bij gebreke waarvan liquidatiemogelijkheid voorhanden was. Dat opende 
volgens Burger de mogelijkheid voor een grotere persvrijheid dan Neder
land had gekend. Tot de oorlog scheen het zeer moeilijk om de particuliere 
kapitaalsbelangen, die de persvrijheid ondergeschikt hadden gemaakt aan 
materiële belangen, aan banden te leggen. Uitschakeling van deze belangen 
door de staat introduceerde immers het ene euvel voor het andere. Het was 
volgens Burger de geest van zelfopoffering, die de illegale pers tijdens de be
zetting had gekenmerkt, geweest, die een grondslag scheen te bieden "om op 
dit uiterst gewichtige terrein oorlogswinst te boeken in de beste betekenis 
van het woord". Wanneer zij, die hun leven hadden veil gehad voor de 
vrije pers, een zodanige rechtspositie zouden krijgen dat zij de krant maak
ten en dat het perskapitaal slechts een secundaire rol zou vervullen en het 
winstelement zekere beperkingen zou ondergaan, dan was wellicht veel te 
bereiken geweest om een werkelijk vrije pers gestalte te geven. Van al deze 
illusies was weinig terecht gekomen en het was de weinig benijdenswaar
dige taak van minister Gielen om de mislukte oogst zo goed als de omstan-
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digheden dit toelieten te verzorgen. Volgens Burger had het nieuwe Tijde
lijk Persbesluit (F.177) er van af gezien het perswezen te zuiveren en zich 
toegelegd op journalistieke zuivering, met alle tijdelijke en betrekkelijke 
waarde van dien. De perscommissie was goeddeels een soort journalisten- 
tribunaal geworden zonder bevoegdheid tot internerings- en verbeurd ver
klaringsmogelijkheid van persmateriaal. Hij zou trachten binnen de nog 
resterende mogelijkheden alsnog hierin verandering te brengen. Ook 
Schoonenberg (CPN) achtte ordening niet van zuivering te scheiden, omdat 
het op het perskapitaal gegrondveste bedrijf meer schuldig was dan de scri
bent. Het kapitaal leidde immers tot broodschrijverij; het kapitaal collabo
reerde van nature, omdat het in zijn ontwikkeling het meest on-nationale 
element was geworden. Het batig saldo was voor dit perskapitaal de enige 
richtsnoer; niet een goede voorlichting. Diegenen die bij ordening, dat wilde 
zeggen zuivering van het perskapitaal, schreeuwden over de bedreiging van 
de persvrijheid bedoelden volgens dit Kamerlid iets anders: de winstvrij- 
heid. De CPN-Kamerfractie zou haar stem wel aan dit wetsontwerp geven, 
omdat het ontwerp toch een stap vooruit was. De fractie hekelde niettemin 
het onaangetast laten van het bedrijf, in welke rechtsvorm dan ook.22

Belangrijkste tegenspeler van Burger en opponent van het door de PvdA 
en CPN vertegenwoordigde standpunt tijdens de debatten in de Kamer over 
de Noodvoorziening Perswezen was het KVP-Kamerlid Kortenhorst. Deze 
voelde zich overigens door de argumentatie van de tegenstanders in het 
Voorlopig Verslag en in de Kamerdebatten geroepen bij voorbaat te verkla
ren dat het alleen mogelijk zou zijn zonder animositeit over dit wetsonder- 
werp te debatteren, wanneer geen tendentieuze en onwaarachtige tegenstel
ling werd geschapen, "alsof er leden in deze Kamer zijn, die het standpunt 
van het recht vertegenwoordigen en de eer van het vaderland verdedigen 
tegenover anderen, die het onrecht en onvaderlandslievendheid in be
scherming nemen". Daarna liet hij niet na de gedachten achter het Tijdelijk 
Persbesluit-1944 - dus van Burger - op een lijn te zetten met die van de NSB- 
cultuurprofeet Goedewaagen uit 1941.

Waar het Kortenhorst om ging was de vraag of het uitgangspunt van het 
besluit E.69, waarop Burger teruggegrepen had, wel juist was geweest en of 
de bewering dat de perszuivering was mislukt waar was. Anders dan Burger 
meende Kortenhorst dat de zucht tot zelfbehoud een zo elementaire kracht 
was dat de eigendomsvorm van de pers niet van doorslaggevende aard was 
geweest bij het gedrag onder de oorlog. Zou men de visie van Burger volgen 
dan kwam men volgens dit KVP-Kamerlid terecht bij een persvrijheid vol
gens nazimodel, gegarandeerd door de staat. Het besluit E.69 was van dit 
staatsmodel doortrokken geweest; in het systeem van de Persraad werd op 
verbloemde wijze deze staatsinvloed, buiten elke ministeriële verantwoor
delijkheid om, voortgezet. De ambities van de wetgever in 1945 waren be
scheidener geweest. Mislukt kon men echter de perszuivering daarom niet 
noemen. Over de zuivering van de aperte nazi's en de meelopers was geen 
verschil van mening; omstreden was eigenlijk alleen de beoordeling van 
die personen uit de perswereld, die op hun post waren gebleven "to make
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the best of it". Deze laatste groep was door de Perszuiveringscommissie 
uiteindelijk weer toegelaten tot het beroep. Kortenhorst kwam er toe met 
name voor deze laatste groep een lans te breken. Anders dan voor de amb
tenaren lag er voor de journalisten geen aanwijzing hoe zich bij een bezet
ting te gedragen. Men moest derhalve varen op het kompas van het eigen 
geweten. Katholieken konden te rade gaan bij hun episcopaat. Een algemeen 
voorbeeld werd volgens Kortenhorst gegeven door De Nederlandse Unie, 
die immers in het blad De Unie een omstreden uitgave had. De commissie- 
Fockema Andreae had echter bij de beoordeling van de soms laakbare strek
king van de artikelen rekening gehouden met allerlei factoren. Kortenhorst 
wilde dat ook het bovengronds verzet in de Nederlandse pers, het subtiel te
gengas geven aan de Duitsers, zo werd beoordeeld en gewaardeerd. Was deze 
pers, precies als De Unie, niet een aansporing geweest om in vaderlandse 
geest zich te bezinnen over de levensproblemen van de tijd? Teleurstelling 
over de perszuivering kon er zijn wegens de duur van de procedures en 
wegens de ondeugdelijke maatstaven. Scherp kantte hij zich tegen het 
voorstel van de kant van de PvdA om onteigening van persapparatuur mo
gelijk te maken. Hij zag daarvoor geen rechtsgrond. De competentie voor dit 
soort zaken was aan de normale rechter, niet aan een of ander administratief 
orgaan. Hij vond het voorstel typisch kapitalistisch, omdat een onderne
ming, met alle werknemers, van de ene werkgever naar de andere werd 
verkwanseld. En voor wie? Voor ex-illegale bladen, die gewone kranten
concerns waren geworden, dus concurrenten. Waarom had Burger als mi
nister niet een dergelijk voorstel gedaan? Zelf streefde Kortenhorst naar 
herstel van de rechtsstaat, de opneming in de wet van rechtvaardigheids
gronden en schulduitsluitingsgronden. Ordening van het perswezen hoorde 
te geschieden in het kader van de PBO en niet door middel van een surro- 
gaatvorm als de Persraad. Er was behoefte aan bedrijfs- en beroepsorganen, 
niet aan staatsorganen. Het betoog van Kortenhorst kan niet los worden ge
zien van het standpunt dat Kortenhorst in het algemeen innam tegenover 
het vraagstuk hoe, vaak gedwongen, samenwerking met de vijand moest 
worden beoordeeld, zoals op economisch gebied. Bij zijn interventie in de 
Kamer op 21 maart 1947 bij de behandeling van het wetsontwerp Nadere 
voorzieningen met betrekking tot de Bijzondere Rechtspleging (hoofdstuk 
VIII, par. d) had hij op dat punt een opzienbarend verhaal gehouden. Zijn 
voorstellen om de rechtsstaat bij de perszuivering zo goed mogelijk te doen 
doorklinken liepen overigens parallel met dat wetsontwerp dat voor de po
litieke delinquenten de normale rechtsgang zoveel mogelijk moest herstel
len.23

De overige sprekers waren korter van stof. Zo had Korthals (PvdV) ern
stige bezwaren tegen de regeling van het "droit de réponse", dat volgens mi
nister Gielen blijkens de Memorie van Antwoord de moraliteit van de 
journalistiek ten goede kon komen. De bezwaren van Korthals gingen terug 
op aan de Kamer aangeboden rapporten van katholieke en protestants- 
christelijke persorganen en van enkele bladen van onderscheidene aard. De 
betrokken bladen vonden dat een dergelijke zaak thuis hoorde in de aange-
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kondigde Perswet, niet in deze Noodvoorziening. Verder wilde dit Kamer
lid disculperingsgronden in de Noodvoorziening opgenomen zien. Verzet 
tekende hij aan tegen het artikel over het ontnemen van een naam van een 
krant. Kon Korthals op zekere lijn met Kortenhorst worden gezien, jkvr. 
Wttewaall van Stoetwegen was dit zeker niet. Volgens haar was het de taak 
van de pers geweest om "door zwijgen en verdwijnen aan de bevolking te 
demonstreren, dat men de tyrannie niet langer kon dulden en dat de pers
vrijheid met voeten getreden werd". Een aantal grote bladen had dat niet 
gedaan. Hoewel natuurlijk door deze kranten "ook wel eens goede dingen 
gedaan zijn, die nu in dure boeken ellenlang worden uitgemeten" - hiermee 
doelde de freule op een op uitstekend papier gedrukt witboek van De Tele
graaf, waarop H.M. van Randwijk had geantwoord met de brochure D e held 
en de rovers -, waren die bladen volgens haar fout geweest. Die persorganen 
hadden nazi-beginselen verbreid, misschien tegen hun zin, maar dat vond 
zij geen excuus. Waarom was men voortgegaan met de publicaties? Uit 
winstbejag? "Dan kan men nog beter met een uitgesproken NSB-er te doen 
hebben, die vecht voor zijn overtuiging in zijn persorganen." Het was der
halve voor de bevolking misleidend geweest, dat de zogeheten "grote" bla
den waren blijven bestaan. De stelling van Kortenhorst dat de macht van de 
leugen beperkt was geweest vanwege de informatie uit illegale bron achtte 
zij betwistbaar. Waar was men aan toe, "als wij alles relatief gaan stellen". 
De sympathie van de CHU-fractie ging uit naar hen, "die in bange jaren ge
streden hebben voor onze geestelijke vrijheid". Voor de beoordeling van 
zaken als verdeling van apparatuur moest men zich eigenlijk verplaatsen 
naar 5 mei 1945: bij een keuze tussen de oude en nieuwe (ex-illegale) kran
ten zou niemand toen. geaarzeld hebben. Door de twee jaar vertraging was 
alles ontaard in een belangenstrijd. De perszuivering was niet nageleefd. 
Met dit wetsontwerp en de door Burger ontvouwde ideeën kon zij meegaan. 
Ook Roosjen (ARP) zag geen enkele reden tot disculpatie voor de persorga
nen onder de oorlog. De collaboratie van de pers was er op gericht geweest 
de geest van de bevolking te vergiftigen. Terecht dat de pers met andere ma
ten werd gemeten dan het bedrijfsleven, zoals ook ambtenaren en onder
wijskrachten nauwkeuriger werden gezuiverd en soms hun pensioenrech
ten zagen ontnomen. In vergelijking met het buitenland was de perszuive
ring in Nederland uiterst gematigd. Een wettelijke regeling van mogelijk
heid tot liquidatie van foute ondernemingen verdiende volgens hem geen 
uitstel. Uit deze eerste ronde van het debat was de samenwerking tussen 
Burger, jkvr. Wttewaall en Roosjen bij voorbaat af te lezen. Dit blok in de 
Kamer kon op steun rekenen van dissidente katholieken, waarvan Koersen 
de woordvoerder was. Deze had in de eerste ronde te kennen gegeven dat 
vordering van de eigendommen van persorganen gegrond was, wanneer 
kapitaalverschaffers of eigenaren door misbruik van hun eigendommen het 
algemeen welzijn van het Nederlandse volk in gevaar hadden gebracht.24 In 
de debatten hadden Bruins Slot (Trouw ) en Goedhart (Het Parool) zich van 
bemoeienis met dit wetsontwerp onthouden om elke schijn van belangen-
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vermenging te mijden. Korstenhorst, de verdediger van De Telegraaf, had 
zoals vermeld aan de beraadslagingen wel deelgenomen.

In zijn antwoord zei Gielen het te betreuren dat wel van allerlei groeps- 
verzet tegen de Duitse bezetter sprake geweest - artsen, studenten, de kerken, 
het onderwijs -, maar dat niet gesproken kon worden van het verzet van de 
pers in het algemeen. Dat strengere normen voor de pers dan voor radio, 
kunsten en film werden aangelegd achtte Gielen redelijk: de krant was een 
indringend medium. Aldus was het te verklaren dat van de 10.000 voor 
zuivering in aanmerking komende kunstenaars slechts in 375 gevallen een 
veroordeling werd uitgesproken; van de 750 te zuiveren betrokkenen bij het 
dagblad- en tijdschriftwezen waren echter 350 personen uitgesloten, waar
van het grootste deel voor langer dan twee jaar. Blijkens deze cijfers was het 
voor Gielen een duidelijke zaak dat de illegale pers in een behoefte voorzag. 
Daardoor was vanzelf het probleem van de verhouding "oude" en "nieu
we" pers na de bevrijding geboren, nog aangescherpt door het gebrek aan 
outillage en papier. Gezien dat oorlogsverleden van de pers en met het oog 
op de toekomst, waarvoor voorbeelden gesteld moesten worden, achtte 
Gielen het onmogelijk en onwenselijk disculperingsgronden in het wets
ontwerp op te nemen. De commissie voor de zuivering van de pers hield al 
rekening met verzachtende omstandigheden. Ten aanzien van de inlossing 
van de ereschuld jegens de voormalige illegale pers was Gielen niet bereid 
de gedachte, zoals die bij Burger, jkvr. Wttewaall en Roosjen leefde, om 
onteigening toe te passen met betrekking tot "foute" persondernemingen, 
over te nemen. Aan de andere kant stond Gielen - geen jurist, wat 
Kortenhorst speet: deze had graag het steekspel over het wetsontwerp op zo 
hoog mogelijk niveau gespeeld - toch voor zijn wetsvoorstel en wees hij de 
aanvallen daarop van de kant van Kortenhorst en Korthals af. Hij toonde 
zich slechts wankel ten aanzien van het "droit de réponse", dat hij niet van 
essentieel belang achtte in dit wetsvoorstel - de betreffende bepaling liep ei
genlijk vooruit op een Perswet - en daarom ter decisie aan de Kamer over
liet.25

Na de replieken, die Kortenhorst tot een zodanig strijdvaardige redevoe
ring tegen zijn tegenstanders voerde dat de Kamervoorzitter driemaal het 
ontoelaatbaar over woorden of gedeelten van zinnen moest uitspreken en 
Scheps (PvdA) weer gelegenheid bood Kortenhorst van repliek te dienen en 
de geest van de illegaliteit nog eenmaal in het geweer te brengen tegen ka
rakterloosheid en schijnargumenten, kon begonnen worden aan de uitvoe
rige artikelsgewijze behandeling, waarbij de emoties nogmaals hoog oplie
pen. Scheps had gelijk, toen hij zei dat de felheid bij de behandeling van dit 
wetsontwerp te verklaren was uit het feit dat "het hier gaat om de diepste, 
zedelijke grondslagen van ons volksbestaan".26

Afwisselend kwamen amendementen van Burger en diens medestanders 
en van Kortenhorst aan de orde. Het eerste amendement van Burger, waar
bij een zinsnede aan het slot van art. 1 werd toegevoegd, zodat het ook mo
gelijk werd hen te berechten, die voor het plaatsen van advertenties in een 
persorgaan - tenminste drie maal per jaar periodiek verschijnende uitgave -
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verantwoordelijk waren, werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
Ook minister Gielen vond dit een nuttige en acceptabele gedachte. Met be
trekking tot art. 2 - de zuiveringscriteria - diende Kortenhorst met steun van 
KVP-Kamerleden een amendement in dat zocht disculpatie in het wetsont
werp vast te leggen: geen ontzetting uit functie van hem die weliswaar de 
geincrimineerde feiten had begaan (art. 2.1). maar die had begaan uit nood
zaak - bijvoorbeeld het behoud van een drukkerij om distributiebescheiden 
te kunnen leveren - en in de redelijke veronderstelling daardoor uiteinde
lijk het Nederlandse belang gediend te hebben. Opponent Burger was er 
echter van overtuigd dat de Commissie voor de Perszuivering van discul- 
patieargumenten kennis nam en in de oordeelsvorming had betrokken. 
Waarom moesten die disculpatiegronden - tot twee stuks beperkt - dan wor
den opgenomen? Wat redelijk was om voor de bedrijfszuivering vast te 
leggen, diende niet te gelden voor de zuivering van de pers, zoals ook in De 
M aasbode was betoogd. Bijval ontving Burger van Schoonenberg - die in 
deze vage norm een poging zag waar mogelijk elke collaborateur te redden - 
en van Roosjen. Korthals stond aan de zijde van Kortenhorst. Gielen ver
klaarde zich niet overtuigd door de argumenten van Kortenhorst. Hij ont
ried de Kamer het amendement. Kortenhorst, inziende dat het hier een 
verloren zaak betrof, stelde toen voor dat de minister zou verklaren dat de 
algemene rechtvaardigingsgronden, die op ander terrein van het recht gol
den, evenzeer golden op het terrein van de zuivering. Daarin kon Burger 
mee gaan; Gielen sprak de beoogde zin uit, waarna Kortenhorst zijn amen
dement introk.27

Kortenhorst leidde ook een aanval op art. 6, waarbij de naam van een 
krant door de zuiveringscommissie voor een bepaalde periode kon worden 
verboden. Ook hier voltrok zich de scheiding in de Kamer: Burger steunde 
nadrukkelijk het wetsvoorstel; Korthals bestreed dit. Het betreffende artikel 
werd met 59 (PvdA, CPN, CHU, ARP en 6 KVP-ers onder aanvoering van 
Koersen) tegen 24 (KVP, PvdV) aanvaard. Onomstreden was het amende
ment van Burger, met handtekeningen uit PvdA-, ARP- en CHU-fracties, 
om de Raad van Beroep, behoudens bepaalde functionarissen, niet meer 
dwingendrechtelijk uitsluitend uit juristen te doen samenstellen (ad 
art.10).28

In zijn ontwerp had Gielen het voorstel gedaan om naast de betrokkenen 
ook de deskundige het recht toe te kennen in hoger beroep te gaan, zowel 
tegen nieuwe uitspraken van de Commissie die zouden afwijken van de 
door hem genomen conclusie als tegen oude uitspraken op grond van het 
Tijdelijk Persbesluit-1945 gedaan (art. 11). Kortenhorst vond de toevoeging 
van een soort Officier van Justitie in de beoordeling van de pers al hoogst 
merkwaardig, maar hij was bereid het optreden van deze deskundige te ac
cepteren, zij het dat diens beroep dan slechts nieuwe uitspraken moest be
treffen. Hij diende dan ook een amendement in om het beroep in oude za
ken te schrappen. Een dergelijk overhoop halen van oude zaken kon slechts 
onzekerheid scheppen, aldus dit KVP-Kamerlid. Burger was het hiermee 
oneens. Er moest recht worden gedaan naar twee kanten toe. Tot Burgers
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verbazing beschermde Gielen het amendement-Kortenhorst en nam daar
mee afstand van zijn eigen ontwerp. Burger: "Waar wij op grond van het 
voorstel van de minister de verwachting mochten hebben, dat herziening 
aan beide kanten mogelijk zou zijn zowel van de zijde van de deskundige, 
als van de veroordeelden, moeten wij nu op het laatste ogenblik tot de 
conclusie komen, dat de minister eigenlijk zijn eigen voorstel in de steek 
laat en dit wil vervangen door het onaanvaardbare standpunt, dat de ge
achte afgevaardigde de heer Kortenhorst heeft verdedigd". De meerderheid 
van de Kamer schaarde zich achter het wetsvoorstel en daarmee ook achter 
Burger, zodat het amendement-Kortenhorst bij de stemming met 51 tegen 
(PvdA, CPN, ARP en enkele CHU- en KVP-ers) en 32 vóór (meerderheid 
KVP, PvdV, SGP, deel van de CHU) werd verworpen.29

Alvoren aandacht te besteden aan het controversiële voorstel van Burger 
en andere Kamerleden om onteigening van zet- en drukmachines mogelijk 
te maken, zij hier de verdere behandeling van het wetsontwerp Noodvoor
ziening Perswezen vermeld. Kortenhorst kwam met een serie amendemen
ten, ondertekend door een groep KVP-Kamerleden, die er op gericht waren 
om bevoegdheden van de Persraad over te hevelen naar de minister van 
O.K. en W. In deze gevallen zou de minister dan de Persraad moeten horen. 
Bij deze amendementen stuitte Kortenhorst op een gesloten front van 
PvdA, CPN, 5 KVP-ers - Bachg, IJsselmuiden, Serrarens, Peters en Koersen - 
en jkvr. Wttewaall (CHU).

Kortenhorst was bijvoorbeeld van oordeel dat een administratief staats
orgaan als de Persraad geen bevoegdheden kon krijgen, zoals het wetsont
werp die wilde vastleggen, zolang het perswezen niet publiekrechtelijk was 
georganiseerd. Naar ook minister Gielen bij de algemene beraadslagingen 
over het wetsontwerp had gesteld lag bij de minister de eindverantwoorde
lijkheid voor de belangrijke besluiten die door de Persraad zouden kunnen 
worden genomen. Kortenhorst wilde de verhoudingen volgens zijn visie 
zuiver houden en voelde er niets voor om een soort surrogaat bedrijfsor
gaan te vestigen. Zo vond hij dat het de minister - gehoord de Persraad - 
moest zijn die de uitgever van een persorgaan kon gelasten om in een of 
meer nummers daarvan een bepaald bericht op te nemen in een in die last 
aangegeven vorm en niet de Persraad, zoals het wetsontwerp in art. 19 
voorstelde. Korthals (PvdV) vond dat hier het belangrijke "droit de répon- 
se" in het geding was, waarvoor een aparte wettelijke regeling - zoals in het 
buitenland wel was geschied - van node was. Burger (PvdA) vond deze ken
schets van Korthals van de inhoud van dit artikel overdreven. Het ging er 
om dat mededelingen, die moesten worden gedaan door de Persraad, ook 
werden gepubliceerd. Verder vond Burger het vreemd dat Kortenhorst de 
invloed van de staat op het perswezen wilde vergroten, waar dit Kamerlid 
altijd op de bres was gesprongen om staatsinvloed op het perswezen te be
strijden. Als de minister met een directe verantwoordelijkheid zou worden 
opgescheept, moest men hem ook de middelen geven direct in het perswe
zen in te grijpen. De minister was echter volgens Burger zo verstandig 
slechts een algemene verantwoordelijkheid voor perszaken te reserveren en
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verder zich te distantiëren. Burger bleek goed te hebben gegokt, want Gielen 
verklaarde niets te voelen voor de door Kortenhorst hem toegewenste be
voegdheid: "Indien het amendement-Kortenhorst op artikel 19 zou worden 
aangenomen, zou ik het artikel liever zien verdwijnen". Kortenhorst zei er 
geen traan om te zullen laten als dit artikel zou vervallen, omdat hij van 
mening was dat een dergelijke afgedwongen mededeling altijd een pole
miek zou uitlokken die voor de inzender van die mededeling nadelig zou 
zijn. Hoewel Roosjen (ARP) had laten weten het voorstel-Kortenhorst te 
steunen teneinde de minister interpellabel te kunnen houden voor alle de
tails van het persbeleid, was een meerderheid van de Kamer tegen het 
amendement: 42 tegen 33. Een soortgelijk amendement van Kortenhorst op 
het artikel over de bevoegdheid van de Persraad eigenaren van drukkerijen 
te dwingen door anderen uitgegeven persorganen te doen zetten en druk
ken werd door de Kamer, omdat de minister had verklaard weinig sympa
thie voor het voorstel te hebben zonder het onaanvaardbaar te achten, in 
dezelfde verhouding verworpen. Kortenhorst heeft vervolgens de overige 
amendementen van dezelfde aard met betrekking tot de bevoegdheden van 
de Persraad ingetrokken. Hij zei het te betreuren dat niet alle KVP-Kamerle- 
den een even belangrijke plaats toekenden aan het zo belangrijke thema uit 
het KVP-program: de bedrijfsorganisatie. Hierdoor voelde Koersen, die deel 
uitmaakte van de bedrijfsorganisatie van het drukkersbedrijf, zich in zijn 
eer aangetast. Hij verklaarde juist steun te hebben verleend aan het wets
voorstel om te trachten "de heren er toe te brengen voor deze bedrijfstak tot 
een behoorlijke bedrijfsorganisatie te komen, waardoor men zelf deze zaken 
zou kunnen regelen". Vervolgens werden alle overige artikelen van het 
wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen.30

Terwijl het wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen praktisch alles bij 
het oude liet, wilde het amendement Burger-Roosjen-jkvr. Wttewaall van 
Stoetwegen, dat naar zijn inhoud grotendeels zou zijn opgesteld naar ideeën 
van de vice-voorzitter van de Commissie voor de Perszuivering, 
Vonkenberg, aan het ontwerp een geheel andere wending geven.31 Voorge
steld werd de invoering van een nieuw artikel (art. 18), dat de vordering in 
eigendom van ondernemingen van collaborateurs-(pers)exploitanten door 
de minister van O.K. en W. - na inschakeling van de Raad van Beroep - en 
de verkoop van het gevorderde, de persraad gehoord, aan een door dezelfde 
minister aan te wijzen onderneming dan wel natuurlijke personen tegen de 
in dit soort gevallen te bepalen prijs mogelijk moest maken. Deze vordering 
zou zich ook moeten uitstrekken tot de bezittingen van een onderneming, 
ten aanzien waarvan na 5 mei 1945 rechtshandelingen waren verricht, 
"welke ertoe strekken maatregelen in het belang van de zuivering van het 
Nederlandse perswezen te belemmeren of te verijdelen". In zijn toelichting 
zei Burger: "Wij staan thans voor de laatste en enige mogelijkheid tot inlos
sing van de beloften, die op dit stuk zijn gedaan, tot nakoming van morele 
verplichtingen, die zijn aangegaan en die onmiskenbaar, ook hier, zijn aan
getoond". De vraag was of de pers van het verzet de doorslag zou gaan ge
ven in Nederland of de collaborerende pers die hun installaties door colla-
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boratie hadden gered. Door het optreden van de collaborerende pers waren 
velen op een dwaalspoor geraakt. Zij vormden op dat moment een deel van 
het bestand aan geinterneerde politieke delinquenten. Dat zij, die uit parti
culier belang ten koste van het algemeen belang, zouden kunnen blijven 
profiteren van in en door hun houding tijdens de bezetting geschapen 
toestand "is een onduldbare en onrechtmatige verhouding en er zal, geloof 
ik, grote vreugde in het land zijn, wanneer daaraan, door de aanneming van 
dit amendement, een einde wordt gemaakt".32

Kortenhorst vond dat het amendement te veel buiten de inhoud van het 
wetsontwerp zelf stond en daarom meer het karakter kreeg van een initia- 
tief-wetsontwerp. Met de Noodvoorziening Perswezen was immers de zui
vering van personen bedoeld, niet die van ondernemingen. Een ander be
zwaar was volgens Kortenhorst dat het amendement beter en schriftelijk 
had moeten worden voorbereid. Er waren immers vragen te over. Zo miste 
hij de omschrijving van de opzet om tot strafbaarstelling van deze omvang 
te kunnen geraken. Het ging immers om niets meer dan de doodstraf voor 
ondernemingen. De opzet van collaboratie lag toch bij mensen? Hoe moest 
worden gehandeld bij bedrijven als Het Volk dat een Duits gezinde directie 
en hoofdredactie kreeg opgelegd? Moest dan niet worden gestraft? Hoe zou 
worden omgesprongen met de aangegane contracten van te vorderen be
drijven (schulden, pensioenen)? Volgens hem wilde Burger alleen de bezit
tingen, niet de schulden, wat enigszins geleek op de positie van de liquida- 
teur van in beslag genomen bedrijven in de bezettingstijd. De vordering was 
verder zeker niet ten algemene nutte en niet naar de bedoeling van de wet
gever onder de oorlog die vordering met het oog op de oorlogssituatie (de 
bevrijding) mogelijk had gemaakt. Er was derhalve strijd met de Grondwet. 
Vonk (PvdV) stond aan de zijde van Korstenhorst: het voorstel was een te 
ernstige inbreuk op het bestaande burgerlijk recht. Evenzo was Beernink 
(CHU) namens een deel van de CHU-fractie tegen het voorstel. Hij wilde 
onteigening bij wet in elk voorkomend geval.

Daartegenover stonden de voorstanders van dit voorstel. Schoonenberg 
(CPN) was er één van. In het debat zag dit Kamerlid een nationale zaak: 
voor of tegen collaboratie; voor of tegen bestraffing. De heer Kortenhorst 
leed volgens hem aan een anti-illegaliteitscomplex. "Wanneer gevraagd 
wordt de adder de giftand uit te trekken, protesteert hij daartegen in naam 
van de vrijheid en de particuliere eigendom." Overigens had Schoonenberg 
ook een betere oplossing: om bevoorrechting en benadeling te vermijden 
ware het volgens hem beter de in aanmerking komende bedrijven onder 
beheer van de overheid te stellen en de materie definitief te regelen bij de 
komende Perswet. Een andere voorstander was Roosjen (ARP). Deze was 
van mening dat als niet werd ingegrepen zoals het amendement beoogde, de 
ex-illegale bladen "het hoofd moesten buigen voor de pers, die zoveel ver
dediging nodig had om haar houding gedurende de bezetting goed te pra
ten". De argumenten van Kortenhorst hadden hem niet overtuigd. Hij wees 
er op dat de Grondwet het open liet om bij wet te bepalen in welke gevallen 
een verklaring bij wet tot onteigening nodig was (lid 2, art. 158, GrW
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1938/1946). Voorkomen moest in ieder geval worden dat waar werd hetgeen 
de redactie van D e Maasbode - voorstander van dit amendement - vreesde: 
"Collaboratie is toch voordeliger". Evenzo stelde de katholiek Koersen zich 
achter het amendement. Romme mengde zich aan het slot van de eerste 
ronde over dit amendement in het debat, kennelijk om tussen Kortenhorst 
en Koersen in een weg uit de problemen te vinden. Daar achter de rege
ringstafel ook minister Van Maarseveen (Justitie) aanwezig was legde hij 
onder meer de vraag aan de regering voor of het met een behoorlijke 
rechtsgang in overeenstemming was te brengen om twee jaar na de bevrij
ding nieuwe bedreigingen in het veld te brengen en gedane zaken opnieuw 
te overwegen. Zélf had hij daar ernstige bezwaren tegen.33

Op 6 juni 1947, een dag na de eerste ronde, verklaarde Gielen dat het 
amendement in strijd was met de Grondwet blijkens een verklaring van de 
minister van Justitie die hij voorlas. Deze minister constateerde dat het 
amendement geen verschil maakte tussen bedrijven die wél en die niet met 
instemming van de eigenaren "besmet" waren geraakt. Het ging derhalve 
niet om bestraffing van collaborateurs - een zaak van Justitie -, maar om 
verdeling van beschikbare druk- en zetcapaciteit, waarbij rekening moest 
worden gehouden met billijke aanspraken van vroegere illegale bladen, ge
grond op gedane toezeggingen. Volgens de minister stond het de overheid 
vrij ten algemene nutte tot onteigening over te gaan. "Indien het nodig of 
gewenst is, dat drukkerijen onteigend worden, teneinde in de behoefte van 
drukcapaciteit voor nieuwsbladen te voorzien, kan zulks als een zaak van 
algemeen nut worden beschouwd". In beginsel bestond er derhalve tegen 
onteigening voor het in het amendement beoogde doel geen grondwet telijk 
bezwaar. Restte slechts na te gaan of de regels welke de Grondwet ten aan
zien van onteigening stelt, bij het amendement in acht waren genomen. Op 
dit punt moest de minister constateren dat het amendement in de voorge
stelde vorm niet in overeenstemming was met de Grondwet. De Algemene 
Vorderingsregeling-1944 die naar de oorlogsomstandigheden verwees om 
tot vordering te kunnen overgaan en in het amendement was opgevoerd, 
achtte Van Maarseveen niet van toepassing. Evenmin was duidelijk te 
wiens behoeve werd gevorderd. Een uitdrukkelijke bepaling dat de vorde
ring in het algemeen belang was, was niet opgenomen. Gielen, onder in
stemming met het oordeel van zijn collega, verklaarde tenslotte opdracht te 
hebben gegeven tot het gereed maken van een wetsontwerp, dat het doel op 
grondwettelijke wijze zou benaderen.34 Op het ontwerp Onteigeningswet 
Perswezen, dat in januari 1948 inderdaad bij de Tweede Kamer werd inge
diend, maar in 1949 weer werd ingetrokken, zal nog afzonderlijk worden te
ruggekomen.

Joekes (PvdA) vreesde niet ten onrechte dat de weg die door Gielen was 
aangewezen - een aparte wet - wel eens een te lange kon worden, waardoor 
niet bereikt kon worden wat het amendement wilde: een onmiddellijke 
oplossing voor de behoefte die er op dat moment bestond. Hij stelde der
halve voor de zitting korte tijd te schorsen om het amendement op een 
aantal punten aan de bezwaren tegemoet te laten komen. Het hoofdbezwaar
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- de ongrondwettelijkheid - legde hij naast zich neer. Kortenhorst liet weten 
de methode-Gielen te willen volgen, evenzo Korthals; Schoonenberg en 
Roosjen steunden Joekes. Minister Gielen kon met een korte schorsing (half 
uur) geen genoegen nemen, daar deze hem geen gelegenheid zou kunnen 
bieden met zijn ambtgenoten van Justitie en Economische Zaken in overleg 
te treden. De voorzitter, aangespoord door Romme, Tilanus en Korthals, 
hakte de knoop door en stelde voor de beraadslagingen over het amende- 
ment-Burger vier dagen op te schorten tot 10 juni 1947. Dit voorstel werd 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen.35

De schorsing stelde Gielen in staat nog eens over het amendement met de 
overige ministers van gedachten te wisselen. De Raad bleef bij de opvatting 
dat een beslissing over dit voorstel aan de Kamer moest worden gelaten. Een 
kabinetskwestie was de zaak niet waard: al had men dan goede juridische 
gronden voor de afwijzing bij voorbaat van het amendement toch zou men 
het odium van steun aan de collaborateurs op zich laden. Lieftincks bezwa
ren hadden grotendeels ook te maken met de schade voor de schatkist als 
onteigeningen zouden gaan plaats vinden. Eerder had hij al in de minister
raad er ook voor gewaarschuwd dat het personeel van het te onteigenen be
drijf de neiging zou hebben de "eigen" krant te steunen.36 Het amendement- 
Burger c.s. in herziene versie ontmoette overigens bij hem minder bezwaar, 
waaruit bleek dat deze minister meer een lijn ging trekken met zijn geest
verwante Kamerfractie.37 Toen eenmaal het nieuwe amendement-Burger
c.s. was aangenomen, kon Lieftinck akkoord gaan, mits men bij de gebruik
making van de wettelijke bevoegdheden tot onteigening met zijn departe
ment en dat van Economische Zaken contact zou houden. In verband met 
de economie van het land hoopte hij dat men deze bevoegdheden zo min 
mogelijk zou hanteren.38 Men heeft Lieftinck goed bediend: deze bevoegd
heden zouden nimmer worden gebruikt.

Voor het kabinet was het amendement-Burger c.s. derhalve een open 
zaak. Dat was het niet voor enkele ambtenaren. In het debat van 5 juni 1947 
had Burger aan minister Gielen de vraag voorgelegd of het met zijn mede
weten was geweest, dat de chef van de afdeling Pers van het ministerie van 
O.K. en W., dr. C.Beekenkamp, op de avond van de 4e juni 1947 op de fiets 
een aantal Kamerleden had bezocht om hen te bewegen verzet aan te teke
nen tegen het amendement-Burger c.s.. Gielen had daarop toen niet gerea
geerd. Op de 10e juni, toen het gewijzigde amendement-Burger aan de orde 
was, kwam Burger met nieuwe beschuldigingen jegens Beekenkamp. De 
laatste zou tot iemand van de Nieuwe Haagsche Courant hebben gezegd dat, 
ook indien het gewijzigde voorstel-Burger zou worden aangenomen, dit 
door hem en zijn bureau zou worden gesaboteerd. Verder zou Beekenkamp 
optreden als een soort gratis adviesbureau om de perszuivering te ontgaan, 
onder meer inzake het Rotterdamsch Nieuw sblad - waar Beekenkamp de 
stichtingsvorm zou hebben aanbevolen - en bij de naamsverandering van 
de N R C . Uit het antwoord van Gielen bleek dat Beekenkamp op verzoek 
van enkele Kamerleden informatie had gegeven over de verschillende 
aspecten van het amendement-Burger en daarover ook schriftelijk aan deze
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Kamerleden had gerapporteerd. Van de overige activiteiten die 
Beekenkamp werden aangewreven zei de minister niets af te weten. Hij 
verzekerde Burger dat diens amendement, indien het werd aangenomen, 
ook zou worden uitgevoerd: "Als het apparaat niet meewerkt aan het beleid 
van de minister, is het vanzelfsprekend, dat het wordt gedwongen om 
maatregelen te nemen."39 Overigens had Gielen zelf in de Memorie van 
Antwoord op het aanhangige wetsontwerp geschreven - of doen schrijven, 
door Beekenkamp? - dat hij niet graag de verantwoordelijkheid zou willen 
nemen voor de toewijzing van onteigende apparatuur aan een bepaald blad, 
wat neer zou komen op bevoordeling door de overheid van een bepaald 
persorgaan. Gielen moet op 10 juni 1947 naar aanleiding van het betoog van 
Burger gevoeld hebben dat hij in deze materie, waar hij zelf weinig van 
wist, te veel ruimte had gelaten voor het drijven van zijn ambtenaar 
Beekenkamp, zodat hij meende tot de boven geciteerde ferme uitspraak te 
moeten komen. Een fraaie vertoning was deze affaire-Beekenkamp niet.

Op de laatste dag van het persdebat in de Tweede Kamer kwam het gewij
zigde en uitgebreider amendement-Burger c.s. aan de orde. Voorgesteld 
werd om na art. 17 11 artikelen toe te voegen, samengebracht in een aparte 
paragraaf 3: Maatregelen ter verzekering van de zuivering van het perswe
zen. Deze paragraaf titel in het wetsontwerp moest elke andere gedachte over 
het karakter van deze onteigeningsparagraaf bij voorbaat smoren. Om elke 
schijn van ongrondwettigheid te vermijden waren na ingewonnen advies 
van de Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht - waarvan een meer
derheid overigens de ongrondwettigheid van het amendement niet inzag - 
in het oorspronkelijke amendement enige formele wijzigingen aangebracht 
en werd als grondslag voor de vordering van de installaties niet langer de 
Vorderingsregeling-1944 genomen, maar de Onteigeningswet. Deze wijzi
ging van grondslag heeft het amendement doen aanvullen met een groot 
aantal verwijzingen naar deze Onteigeningswet. Burger zei in de korte toe
lichting dat de Kamer op dat moment voldoende over het onderwerp had 
kunnen nadenken om tot een behoorlijk gefundeerde beslissing te kunnen 
komen.40

Romme (KVP), die Gielen de helpende hand wilde bieden, was het met 
Burgers standpunt niet eens. Hij zei dat de Kamer overhaast werd geplaatst 
voor de behandeling van een uiterst ingewikkeld onderwerp. Een schrifte
lijke voorbereiding zou op zijn plaats zijn geweest. Zelf toonde Romme aan 
dat hij met het onderwerp geen moeite had gehad, want hij gaf een haar
scherpe analyse van de artikelen en de juridische perikelen die daarin waren 
verborgen. Romme was van mening dat de Kamer deze aangelegenheid al
leen moest behandelen, "wanneer er inderdaad een zodanige urgentie aan
wezig is, dat deze zaak vóór 1 juli op straffe van ik weet niet wat voor onheil 
haar beslag moet hebben gekregen". In tweede termijn diende hij een motie 
in, ondertekend door enkele KVP-Kamerleden, waarin werd uitgesproken 
dat het beter was de materie van het amendement-Burger bij afzonderlijke 
wet te regelen 41
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Stokvis(CPN) verklaarde zich tegen het door Romme bepleite uitstel. Wél 
liet hij weten de bewerking van het amendement-Burger overbodig te heb
ben gevonden. Alles wees er op dat men nog in oorlogstijd - en derhalve in 
een tijd van door de oorlog gedicteerde vorderingen - leefde: de militairen 
werden nog steeds berecht door krijgsraden te velde, zonder mogelijkheid 
van hoger beroep. Waarom moest het dan voor de collaborateurs plotseling 
vrede zijn? Formeel was de oorlog niet beëindigd. Donker (PvdA) lichtte de 
urgentie van de vorderingsmogelijkheid toe door te stellen dat anders de 
naleving van de uitspraken inzake de perszuivering nog niet verzekerd 
was. Door middel van sancties moest worden voorkomen dat het gezag van 
de wet nog langer werd ondergraven. Daarentegen liet de liberaal Vonk we
ten Romme te willen steunen. Onoverkomelijke bezwaren tegen het amen
dement had minister Gielen echter niet. Aan de bezwaren, zoals geformu
leerd door zijn collega Van Maarseveen, was immers tegemoet gekomen. 
Zijn met klem herhaalde aankondiging dat op korte termijn door hem een 
ontwerp Onteigeningswet Perswezen zou worden ingediend, verbaasde 
Burger: nadat het departement 20 maanden lang een advies van de Perszui
veringscommissie om een regeling, zoals door Burger c.s. was voorgesteld, 
in te voeren was genegeerd, bleek plotseling het departement van O.K. en 
W. te kunnen werken. Aan zijn amendement hield hij vast: tot de invoe
ring van de Onteigeningswet kon men met de vorderingsartikelen ervaring 
opdoen. Nadat Schoonenberg, Joekes en Roosjen zich tegen het voorstel- 
Romme hadden gekeerd, omdat men liever een niet volmaakt amende
ment dat men kende steunde dan een in nevelen gehuld wetsontwerp wilde 
afwachten, en Vonk en Tilanus zich achter Romme hadden geschaard, werd 
het voorstel-Romme om een ontwerp Onteigeningswet Perswezen af te 
wachten verworpen met 49 (PvdA, CPN, ARP, enkele CHU-Kamerleden 
waaronder de freule) tegen 40. De KVP-fractie steunde nu eensgezind de 
fractievoorzitter.42

De KVP viel weer uit elkaar bij de stemming over het gewijzigde amen
dement-Burger c.s. dat de mogelijkheid tot vordering van persapparatuur 
tegen schadevergoeding omvatte. Dat werd - nu het pleit eigenlijk was be
slist door de stemming over het voorstel van Romme - aangenomen met 56 
tegen 33 (meerderheid KVP, deel CPU, PvdV, SGP) stemmen. Een deel van 
de KVP-fractie in de Tweede Kamer stemde voor. De aanvoerder van dit 
dissidente groepje, Koersen, had vóór de stemming zijn steun aan het 
amendement aangekondigd onder verwijzing naar het feit dat de minister 
het amendement niet onaanvaardbaar had verklaard. Wél had de minister 
laten weten sceptisch te staan tegenover de mogelijkheid om een volkomen 
verantwoorde uitvoering te geven aan wat in dit amendement was neerge
legd. Wellicht dat deze omineuze aankondiging het dissidente optreden van 
enkele KVP-Kamerleden minder ernstig maakte: het was immers maar de 
vraag of Gielen de bepalingen uit het aanvaarde amendement wel in de zin 
van de indieners zou uitvoeren. Het wetsontwerp Noodvoorziening Pers
wezen werd vervolgens zonder hoofdelijke stemming op 10 juni 1947 aan
vaard.43
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Al uit het Voorlopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs van de 
Eerste Kamer was duidelijk dat de KVP-fractie in de senaat eensgezind be
zwaar had tegen het met de tekst van het amendement-Burger uitgebreide 
wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen. Gielen werd verweten geen 
vaste hand te hebben gehad bij de behandeling van het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer. De minister meende evenwel dat het onaannemelijk ver
klaren van het amendement-Burger, bij de aanneming ervan, zou hebben 
geleid tot intrekking van het wetsontwerp. Gielen vond dat dit extreme 
standpunt niet nodig was: hij had sympathie voor de gedachte om de "nieu
we" pers bepaalde apparatuur toe te wijzen, al was hij van oordeel dat de 
vorm van toewijzing het wetsontwerp te buiten ging; de grondwettelijke 
bezwaren waren weggenomen; een vacuüm in de wetgeving op het gebied 
van de pers zou juist aan de "nieuwe" en door de oorlog getroffen pers grote 
moeilijkheden berokkenen.44 Met nadruk verklaarde Gielen dat de onteige- 
ningsartikelen slechts zouden worden gehanteerd tegen bedrijven die in 
ernstige mate zouden hebben gecollaboreerd of de maatregelen van de 
Commissie voor de Perszuivering frustreerden of hadden gefrusteerd. Dit 
verhinderde niet dat in de plenaire zitting van de senaat over dit wetsont
werp op 26 juni 1947 juist van de kant van de KVP-fractie verzet bleef be
staan. Kropman (KVP) vond onteigening van persapparatuur onder ver
goeding van de schade als strafdreiging voor ontduiking van de perszuive
ring belachelijk. De gemiddelde te onteigenen persoon in Nederland is tra
ditioneel een tevreden en gelukkig mens, benijd door zijn buren, die ook 
graag onteigend willen worden, aldus Kropman. Het departement moest nu 
met de collaborateurs gaan onderhandelen over de vermogensschade, de 
schadeloosstelling voor de bedrijfsschade en vele andere schadefactoren. De 
vordering werd aldus juist een premie op de ontduiking van de perszuive
ring. Vandaar dat hij, mede op grond van andere bezwaren, tot de conclusie 
kwam dat dit ontwerp niet de revisie kon passeren. "Het is een nationaal 
belang, dat wij onze ondankbare, maar desniettemin noodzakelijke taak 
vervullen en dit ontwerp niet aanvaarden."45 Ook Pollema(CHU) vond het 
wetsontwerp slecht. Zegering Hadders(PvdV) had er bezwaar tegen dat het 
wetsontwerp niet de disculpatiegronden noemde. Ook de invoering van het 
naamsverbod achtte hij onjuist, want aantasting van de eigendom. Daaren
tegen verklaarden Stufkens(PvdA), Donkersloot(PvdA) en Koejemans(CPN) 
zich voor het wetsvoorstel, ook al erkende Koejemans dat er bezwaren tegen 
de vorderingsartikelen waren aan te voeren.46

Een tussenpositie nam Algra (ARP) in. Deze kondigde aan dat zijn fractie 
wellicht voor zou stemmen, maar dan zonder geestdrift vanwege bepaalde 
bezwaren tegen het wetsontwerp. Aan de andere kant stond voor de ARP- 
fractie de effectieve zuivering van het perswezen, het aanpakken van de 
collaborerende bedrijven, voorop. Verwerping van het wetsontwerp zou 
een calamiteit betekenen. Verwerping zou bovendien kunnen betekenen 
"dat het overleg tussen Regering en Volksvertegenwoordiging, betreffende 
dit werkelijk nationale vraagstuk, waar de geestelijke volksgezondheid mee 
samen hangt, zou blijken op den duur alleen negatieve resultaten te heb-
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ben". Schipbreuk van het ontwerp zou leiden tot het mislukken van de ge
hele perszuivering. Verder was Algra weinig te spreken over het optreden 
van de minister in de Tweede Kamer. "De minister was bepaald geen vaar
dig ruiter op het legislatieve paard, die alle hindernissen foutloos heeft ge
nomen. Althans op mij heeft zijn optreden meer de indruk gemaakt van 
het debuut van een Zondagsruiter, waarbij verschillende belangstellenden 
trachtten het best bij de teugel te grijpen, wat in de buurt van de teugel tot 
enig tumult aanleiding gaf." Ter verdediging stelde Gielen dat hij buiten de 
schuld van hemzelf en zijn voorganger "een knol te berijden had, die het 
zelfs een vaardig ruiter moeilijk, zo niet onmogelijk zou hebben gemaakt 
zich in de renbaan te bewegen op een wijze, dat het een lust zou zijn geweest 
voor het oog van de geachte afgevaardigde". Gielen meende verder dat de 
toepassing van de omstreden vorderingsartikelen wellicht niet behoefde 
plaats te vinden: uitvoering van die artikelen zou veel tijd in beslag nemen 
en binnen zeer korte tijd zou het ontwerp Onteigeningswet Perswezen bij 
het parlement worden ingediend. Niet-aanvaarding van het ontwerp zou 
echter grotere moeilijkheden veroorzaken dan de wet met al zijn tekortko
mingen zou kunnen veroorzaken. De ex-illegale en getroffen bladen, die 
door toewijzing op andermans installatie werden gedrukt, zouden bijvoor
beeld dan geen juridische basis meer hebben voor dat gebruik van die in
stallaties. De minister zou worden beroofd van de mogelijkheid in de pers- 
aangelegenheden regelend op te treden, "een situatie, die, zoals gebleken 
was, op verschillende plaatsen noodzakelijk is" De Eerste Kamer, die zich 
nogal voor het blok gezet voelde vanwege de spoed die moest worden be
tracht om vóór 1 juli 1947 de zaak rond te hebben, liet zich in meerderheid 
door Gielen overtuigen. Het wetsontwerp werd met 19 stemmen voor 
(PvdA, CPN, ARP) en 14 tegen (KVP, CHU, PvdV) aangenomen. De wet 
werd vastgesteld op 28 juni 1947, Stbl.nr. H.211.47

d. Ontwerp O nteigeningsw et Perswezen
Op 20 januari 1948 werd het door Gielen aan de Kamers beloofde wets

ontwerp Onteigeningswet Perswezen bij de Tweede Kamer ingediend. Bij de 
behandeling van het ontwerp Noodvoorziening Perswezen in de Kamers 
had Gielen immers als alternatief voor het amendement-Burger c.s. toege
zegd "op zeer korte termijn" te zullen komen met een wetsontwerp dat ont
eigening en herdistributie van dagbladoutillages buiten de zuivering om 
zou regelen. Nu de Noodvoorziening functioneerde zou dit ontwerp, waar
van de toelichting mede door de ministers van Financiën, Economische Za
ken en Justitie was ondertekend, de artikelen 18 tot en met 28 van de Wet 
Noodvoorziening Perswezen moeten vervangen. Gielen c.s. verklaarde in 
de Toelichting sympathie te hebben voor het argument om de nieuwe pers 
onder bepaalde omstandigheden de eigendom van apparatuur te doen ver
krijgen, "nu de abnormale economische omstandigheden aankoop op ge
wone wijze niet toelaten". De indieners van het wetsvoorstel waren er zich 
van bewust dat de omstandigheid, dat een groot gedeelte van de dagbladon
dernemingen niet over een eigen technische outillage kon beschikken, niet
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in overeenstemming was met het beginsel van de vrijheid van drukpers. De 
wijze waarop uiteindelijk in de wet Noodvoorziening Perswezen een rege
ling voor de her distributie van persapparatuur was getroffen vond de rege
ring vertroebelend. "De onteigening volgens het amendement-Burger lijkt 
mede het karakter te dragen van een bijkomende straf, hetgeen moeilijk in 
overeenstemming te brengen is met het wezen van het onteigeningsbegrip. 
Bovendien verdraagt het zich niet met de rechtszekerheid, dat de regelen die 
de (nood-)wetgever heeft gesteld met betrekking tot de bestraffing van colla
borateurs twee jaar na de bevrijding met één worden vermeerderd." In het 
wetsontwerp was gezocht naar aansluiting aan de bedoeling van de indie
ners van het amendement, die een meerderheid van de volksvertegen
woordiging hadden weten te verwerven en derhalve bij het opstellen van 
dit wetsvoorstel moesten worden ontzien. Voor algehele onteigening zou
den volgens de Toelichting die drukkerijen in aanmerking komen, waarvan 
de leiding gedurende de oorlog zich had misdragen en die op dat moment 
als loondrukkerij functioneerden. In de tekst van het wetsontwerp was dit 
echter niet terug te vinden. In de algemene bepalingen van dit wetsontwerp
- dat verder bestond uit een serie bepalingen over de schadeloosstelling, de 
voorlopige inbezitneming en over de onteigening zelf, met als slotbepaling 
dat de artikelen 18 tot en met 28 van de Noodvoorziening zouden vervallen
- was slechts sprake van onteigening ten algemene nutte zonder vooraf
gaande verklaring bij de wet van persapparatuur in het belang van een bil
lijke verdeling van de in Nederland aanwezige apparatuur, ten name van 
de Staat.

De discrepantie tussen het wetsvoorstel en de inhoud van het succesvolle 
voorstel-Burger c.s. enerzijds en de verklaring van de kant van de regering 
over de gelijkluidende bedoelingen anderzijds zorgden er voor dat in de 
Tweede Kamer vrijwel niemand een goed woord in het Voorlopig Verslag 
van 30 april 1948 over het wetsvoorstel deed noteren. De PvdA-fractie liet 
weten toch al gebelgd te zijn over het uitblijven van de toepassing van de 
onteigeningsartikelen uit de Noodvoorziening Perswezen. Als de minister 
had gemeend dat het voorstel van Burger c.s. onuitvoerbaar was, had hij dat 
moeten verklaren en ten spoedigste met een wetsvoorstel moeten komen. 
Deze fractie vond zeven maanden wel wat lang. Vreemd is inderdaad dat op 
30 juni 1947 de ministerraad het wetsvoorstel Onteigeningswet Perswezen 
had behandeld en de overige maanden zijn besteed aan het advies van de 
Raad van State. Verder wenste deze fractie een verklaring van de minister 
voor een ontwerp dat tegen de uitspraak van de Kamer inging. Ook vond 
deze groepering het wetsvoorstel te algemeen gesteld en daarom een aanslag 
op de rechtszekerheid. De KVP-fractie liet juist weer weten dat het wets
voorstel blijkens de Toelichting toch hetzelfde moest beogen als Burger met 
zijn amendement. Indien het wetsontwerp hetzelfde beoogde, waarvoor was 
het dan nodig? Gevaarlijk was bovendien dat, gezien de Toelichting, niet- 
loondrukkerijen van eigenaren-collaborateurs de dans zouden ontspringen. 
De Toelichting had volgens enkele groeperingen ook verzuimd aan te ge
ven waarom de regering het standpunt van strikte passiviteit ten opzichte
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van de ontwikkeling van het dagbladwezen in het algemeen belang had 
verlaten.48

Voor de regering had het weinig zin meer de procedure, die bedoeld was 
om alsnog de tekst van het amendement-Burger c.s. uit de Noodvoorzie
ning Perswezen te halen, bij een dergelijke tegenstand van rechts en links 
door te zetten. De nederlaag werd aanvaard. De Memorie van Antwoord 
bleef dan ook uit. Op 16 februari 1949 werd het wetsontwerp door Gielens 
opvolger Rutten (KVP) ingetrokken.49

e. De interpellatie-Burger
In vervolg op de afkondiging van de wet Noodvoorziening Perswezen 

werd op 23 november 1947 door minister Gielen de Raad van Beroep voor 
de Perszuivering (RvBP) geïnstalleerd. In zijn installatierede wees de minis
ter er op dat de algemene rechtsbeginselen tot richtsnoer van de Raad moes
ten dienen en dat de zuivering niet mocht worden beschouwd als een ver
lengstuk van het bijzonder strafrecht; Anderzijds herinnerde de minister 
ook aan de totstandkoming van de wet en de bedoeling van de wetgever. 
Tenslotte sprak de minister namens de regering de wens uit dat de Raad ui
terlijk in 1948 zijn werk zou kunnen beëindigen. De Raad bestond voorna
melijk uit leden en voormalige leden van de rechterlijke macht, die met de 
nodige zorgvuldigheid waren uitgezocht, mede op basis van adviezen van 
de minister van Justitie. De leden waren: jhr.mr.G.W. van Vierssen Trip, 
voorzitter, oud vice-president van de rechtbank in Rotterdam; mr.L. van 
Lookeren Campagne, raadsheer in het Hof te Amsterdam; mr.A.W.J. van 
Vrijberghe de Coningh, raadsheer in het Hof te Den Haag; mr. H.Th.H.P. 
van der Loos, raadsheer in het Hof te Den Bosch; prof. mr. J.M. van 
Bemmelen, hoogleraar strafrecht te Leiden; mr. H.P. Berghuis, lid ARP en 
burgemeester van Smilde; F.J.W. Drion, oud-lid van de Tweede Kamer (lib.); 
S.W. Melchior, uitgever; mr.dr. A.L. Scholtens, oud s.g. van Sociale Zaken; 
A. Stapelkamp, lid van de Tweede Kamer (ARP).50 De uitspraken van deze 
Raad voor Beroep voor de Perszuivering zouden al spoedig brede sporen in 
de Nederlandse publieke opinie en vervolgens in de politieke vijver in Den 
Haag trekken.51

Hiervoor is al vermeld dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, blijkens 
het Voorlopig Verslag op het wetsontwerp Onteigeningswet Perswezen, 
verontrust was over de wijze waarop met de Noodvoorziening Perswezen 
werd omgesprongen. De ergernis bij deze fractie en bij die politieke groepe
ringen en personen die steun hadden verleend aan het amendement-Burger 
c.s. kreeg een stimulans door het opstappen van twee leden van de Raad 
van Beroep voor de Perszuivering, de ARP-leden Stapelkamp en Berghuis. 
In hun op 22 mei 1948 aan de voorzitter van deze Raad, de minister van 
O.K. en W. en de pers gerichte ontslagbrief deelden deze twee Raadsleden 
mee zich principieel niet meer te kunnen verenigen met de richting van de 
jurisprudentie van de Raad van Beroep. Anders dan de Commissie voor de 
Perszuivering had de RvBP in een aantal uitspraken in beroepszaken in 
meerderheid begrip getoond voor de druk waaronder de bedrijfsleiding van
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persorganen gedurende de bezettingstijd had moeten werken. Volgens de 
RvBP, zoals in een uitspraak van 10 april 1948 verwoord (Leidsch Dagblad), 
moest het doen van concessies jegens de bezetter worden afgewogen tegen 
de gevaren die personeel en lezers hadden gelopen bij een principiële hou
ding, namelijk respectievelijk mogelijke represailles op het personeel en het 
verschijnen van een geheel nazistische krant. Voortzetting van een wat 
besmet geraakte krant voorzag daarbij toch in een behoefte aan nieuws bij de 
lezers, waarin de illegale pers niet had kunnen voorzien. Het was de rede
nering die het Kamerlid Kortenhorst bij de discussie over de Noodvoorzie
ning Perswezen naar voren had gebracht, waartegen een meerderheid van 
de Tweede Kamer zich fel had verzet. Begrijpelijk dat Stapelkamp en 
Berghuis meenden dat de jurisprudentie van de RvBP zich ontwikkelde in 
strijd met hetgeen regering en volksvertegenwoordiging uiteindelijk als een 
van de kernpunten van de Noodvoorziening Perswezen, zoals geamen
deerd door Burger c.s., hadden aanvaard: de grote verantwoordelijkheid van 
de pers gedurende de bezetting moest grondslag blijven van de toetsing van 
bedrijven en personen die met de pers te maken hadden (gehad).

Burger zag in de ontwikkelingen rondom de RvBP reden op 9 juni 1948 
in de Tweede Kamer verlof te vragen voor een interpellatie van de minister 
van O.K. en W.. Kortenhorst heeft daartegen bezwaar gemaakt: als de inter
pellatie over de uitspraken van de RvBP zou gaan, dan zou daartegen 
staatsrechtelijk bezwaar moeten worden aangetekend. De minister is im
mers niet interpellabel voor uitspraken van de rechterlijke macht. Burger 
bracht daartegen in dat de RvBP een semi-rechterlijk orgaan was, waarvoor 
de minister wel ter verantwoording kon worden geroepen. Verder wilde 
Kortenhorst dit onderwerp afdoen bij gelegenheid van de verdere Kamerbe
handeling van het wetsontwerp Onteigeningswet Perswezen. Maar dit KVP- 
Kamerlid verzette zich niet toen het op stemmen aankwam. Het gevraagde 
verlof werd zonder hoofdelijke stemming verleend.52

Op 22 juni 1948 vond in de Tweede Kamer de interpellatie-Burger over 
het beleid inzake de perszuivering plaats. Burger richtte zich tot de minister 
van O.K.en W. met de vraag of de beslissingen van de perszuiveringsorga- 
nen wel werden nagekomen. Daarover had hij zo zijn twijfels. Verder vroeg 
hij zich af wat de waarborgen voor de rechtspositie van de perszuiverings- 
funtionarissen waren. Voorkomen moest immers worden dat nu de 
machtspositie van zovelen in het persbedrijf ondanks hun oorlogsverleden 
niet was aangetast, deze functionarissen bij hun terugkeer in de perswereld 
zouden worden geboycot. Hoofdmoot in de interpellatie vormde het optre
den van de RvBP. De minister had dan wel bij de behandeling van het 
wetsontwerp Noodvoorziening Perswezen toegezegd principiële personen 
voor deze Raad aan te zullen zoeken, maar Burger betwijfelde of de aange
zochte personen in meerderheid wel principieel waren, dat wilde zeggen be
reid waren de wet toe te passen. De argumenten van de RvBP ter disculpe- 
ring van "foute" persorganen in de bezettingstijd waren volgens Burger 
ontleend aan de bedrijfszuivering, maar wezensvreemd aan de perszuive
ring. De perszuivering, zoals in de Noodvoorziening nogmaals vastgelegd,
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kende slechts de toetsing of door het aanblijven in een functie bij een pers
orgaan nazi-beginselen of -denkbeelden, dan wel ideologieën van de vijand 
ingang hadden kunnen vinden. "Het beroep op reden van machines of 
voorkomen, dat arbeiders naar Duitsland moesten, argumenten, die, zo ze 
waar werden bevonden - want dat is altijd nog een kwestie apart -, bij de be- 
drijfszuivering factoren van overweging behoren te vormen, geldt niet bij 
de perszuivering, aangezien daar de vergiftiging van de geest des volks op 
het spel staat." Principiële figuren, zoals de minister die had moeten kiezen, 
hadden het verschil tussen pers- en bedrijfszuivering moeten zien. Voor de 
benoemingen in de RvBP hield hij de minister verantwoordelijk. Burger 
vroeg niet om navolging van de praktijk van Frankrijk, waar perscollabora- 
tie tot de zwaarste politieke misdrijven werd gerekend en bladen die langer 
dan 14 dagen na de bezetting waren verschenen werden geliquideerd, of 
België, waar allen die tijdens de bezetting langer dan enige maanden aan een 
persorgaan verbonden bleven uit de persbond werden geroyeerd en tot inci
vieken werden verklaard met alle gevolgen vandien, maar dat de wet werd 
toegepast. Daarom vroeg hij de minister of deze niet de jurisprudentie van 
de RvBP teleurstellend achtte en inlichtingen kon verschaffen over de 
keuze van de leden van de RvBP. In dit verband hield Burger de RvBP ook 
verantwoordelijk voor de niet-tenuitvoerlegging van het amendement- 
Burger (de RvBP moest immers in dit soort onteigeningen adviseren). Wat 
vond de minister, die hiervoor politiek verantwoordelijk was, van dit alles?

Gielen, die de vragen tevoren had ontvangen, kon direct antwoorden. Hij 
ontkende dat de Raad van Beroep het beoogde verschil tussen bedrijfs- en 
perszuivering niet had toegepast. Waar het volgens hem om ging was dat de 
RvBP de redacteuren en beheerders van couranten, waarin de propagandis
tische artikelen slechts een ondergeschikte plaats innamen, niet ontzetbaar 
achtte. Deze personen zouden het dan niet verdienen te worden uitgemaakt 
voor onvaderlandslievende personen. Zij zouden terecht hebben kunnen 
menen op hun manier de vaderlandslievende plicht te hebben vervuld. Als 
vertegenwoordiger van de uitvoerende macht meende Gielen zich te moe
ten onthouden van beoordeling van de uitspraken van een onafhankelijke 
zuiveringsinstantie. Wél herinnerde hij aan zijn redevoering bij gelegen
heid van de installatie van de RvBP. De samenstelling van de RvBP was ge
richt geweest op personen van grote bekwaamheid. Volgens Gielen werd de 
wet wel degelijk uitgevoerd. Ten aanzien van de onteigening waren pas drie 
adviezen van de Commissie voor de Perszuivering kort voor het Kamerde
bat binnengekomen, welke de minister had doorgezonden naar de RvBP. 
Gielen merkte verder op dat door twee ambtenaren, tevens onbezoldigd 
rijksveldwachters, op de naleving van de uitspraken van de Perszuive
ringscommissie en de RvBP controle werd uitgeoefend. De ambtenaren wa
ren arbeidscontractanten.53

Het KVP-Kamerlid Koersen, die Burger in 1947 had gesteund, was van 
oordeel dat men uitspraken van eenmaal ingestelde rechterlijke colleges, 
ook wanneer die tegenvielen, moest accepteren. Over de omstreden uitspra
ken van de RvBP kon men dan wel de regering vragen stellen omdat die
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uitspraken niet in overeenstemming met de bedoeling van de Kamer bij de 
behandeling van de wet Noodvoorziening Perswezen waren. Verder kon 
men niet gaan. Men kon niet spreken van een foutief beleid van de rege
ring. Wel kon men het uiterste doen om het recht zoveel mogelijk te laten 
zegevieren, maar volkomen uit de wereld zou het onrecht niet raken. 
Korthals (VVD), die zich verheugd toonde dat de door hem verfoeide ontei- 
geningsmogelijkheid blijkens de ongerustheid van Burger niet lichtvaardig 
was toegepast, had een soortgelijk oordeel. De Commissie voor de Perszui
vering en de RvBP mogen "in hun rechterlijke zelfstandigheid en onafhan
kelijkheid de wet ... uitleggen, zoals hun verantwoord en rechtvaardig 
voorkomt".54

Burger kreeg de steun van de kant van Verkerk (ARP), jkvr. Wttewaall 
(CHU) en Stokvis (CPN). Verkerk: "Door de Raad van Beroep voor de Pers
zuivering wordt een optreden op grond van de artikelen-Burger (onteige- 
ningsartikelen) volkomen illusoir. En daartegen heeft de minister te wa
ken." De jurisprudentie van de RvBP week volkomen af van de bedoeling 
van de wet en de minister en dat diende te worden erkend. "De minister 
maakt zich van deze zaak af door te stellen, dat hij niet verantwoordelijk is 
voor de rechtspraak, alleen voor de selectie bij de aanstelling der rechters. De 
minister is verantwoordelijk voor de uitvoering der wet. Hij en niemand 
anders behoort maatregelen te treffen, als er geen andere rechts voorzie
ningen mogelijk zijn bij een onjuiste wetsstrijdige rechtspraak, als er is 
rechtspraak contra de wet."55 Fel was het betoog van de freule. Het vertrek 
van het door haar hoog geschatte medelid Stapelkamp uit de RvBP sprak 
volgens haar boekdelen. De verantwoordelijkheid van de pers was groter 
dan van andere organen der samenleving. "De massa is helaas maar al te 
zeer geneigd te geloven wat de krant zegt." Daarom was het laten doordraai
en van de pers voor de Duitsers laakbaarder dan de fabriek die was blijven 
doorgaan. "Het afwegen van de belangen van personeel, bedrijf en leesbaar
heid der krant had bij de desbetreffende commissarissen, directies en redac
teuren de schaal moeten doen overslaan naar de zijde van het verzet tegen 
publicaties van nationaal-socialistische vergiftiging van de geest." "Waarom 
hebben velen alles over gehad voor het verbreiden van een ondergrondse 
pers, als het nu aanvaardbaar blijkt de nationaal-socialistische en pro-Duitse 
publicaties te hebben geplaatst om het vege lijf van personeel en persen te 
redden van werken in Duitsland. Het is goed, dat diegenen die hun leven 
gelaten hebben voor het verbreiden van de waarheid, dit debat niet kunnen 
volgen. Ik zou mijn plicht verzaken, als ik hier hun offers niet in herinne
ring bracht, offers, die zij gebracht hebben in het volste vertrouwen dat de 
na-oorlogse regeringen haar werk zouden voortzetten in een bevrijd vader
land." Men had niet het recht het regeringsjubileum "van onze geliefde 
vorstin" te vieren, wanneer over deze dingen werd gezwegen. Zij ried de 
minister aan de kwestie diepgaand te bestuderen. De disculpatiegrond van 
de bedrijfszuivering werd in strijd met de uitdrukkelijke bedoeling van de 
wet toegepast. Voorkomen moest worden dat bij de aanstaande jubileum
feesten de persmagnaten, "die ons in de bezetting in de steek hebben gela-
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ten", de feestvierders bij uitstek zouden zijn. Evenzo verklaarde Stokvis 
achter de interpellatie van Burger te staan.56

Burger zelf achtte de beantwoording van zijn interpellatie over de RvBP 
en de uitvoering van de wet Noodvoorziening Perswezen niet geheel 
bevredigend. De minister kon volgens hem wel degelijk stelling nemen in
zake de jurisprudentie van dit semi-rechterlijke college van de RvBP, zoals 
ook Drees stelling had genomen inzake de jurisprudentie van de Centrale 
Raad van Beroep tegenover de Kamer. Hij legde tenslotte zijn eisen neer in 
een motie, welke constateerde dat het perszuiveringsbeleid niet beant
woordde aan de bedoelingen der wet en de regering uitnodigde tot het ne
men van maatregelen, "die de spoedige tenuitvoerlegging van de bestaande 
wettelijke voorziening waarborgen". De motie was mede ondertekend door 
Verkerk en de freule. Gielen, die weigerachtig bleef zich over de jurispru
dentie van de RvBP uit te spreken en verder er nogmaals op wees dat van 
de 28 door de RvBP tot dan toe behandelde gevallen er 19 geen of geen noe
menswaardig verschil met de uitspraken van de Commissie voor de Pers
zuivering opleverden, vond het eerste deel van de motie onaanvaardbaar, 
daar dit een afkeuring van zijn beleid inhield. Verder zou hij graag willen 
weten wat voor maatregelen Burger op het oog had. Burger antwoordde 
hierop dat hij een duidelijk standpunt van de minister over de jurispru
dentie van de RvBP wilde horen en bij herbenoeming en vacatures in deze 
Raad de nodige zorg aan de dag zou leggen. Met ironie kon Gielen hierop 
repliceren dat de vacatures juist twee personen betroffen die het met Burgers 
visie eens waren. Burger toonde zich uiteindelijk bereid het eerste deel van 
de motie te schrappen, waarmee de motie van alle scherpte was ontdaan, tot 
tevredenheid ook van de persorganen die de minister in dit deel van zijn 
beleid steunden. Goedhart (PvdA) en Stokvis achtten hierdoor de motie zo 
weinig adequaat aan de ernst van de situatie geworden, dat zij verklaarden 
tegen te zullen stemmen. Nu het wantrouwen eruit was gehaald konden 
enkele katholieken, onder wie Koersen, er hun stem aan geven. De motie 
werd met 33 tegen 26 (een deel van de CHU en KVP; enkele PvdA-ers; VVD, 
CPN, SGP) aangenomen.57 Burger had echter voor niets gestreden.

De vacatures in de RvBP door het vertrek van Stapelkamp en Berghuis 
en het overlijden in 1948 van Drion werden namelijk niet vervuld. "Hier is 
niet overeenkomstig letter, geest en strekking van de Kameruitspraak (mo- 
tie-Burger) gehandeld", aldus Burger bij de behandeling van de begroting 
van O.K. en W. voor 1949 in de Tweede Kamer op 22 december 1948. Minis
ter Rutten (KVP) had een reeks argumenten bij de hand om het niet ver
vullen van deze vacatures te verdedigen. In de Memorie van Antwoord aan 
de Kamer had hij gesteld dat het niet voor de rechtszekerheid bevorderlijk 
was, wanneer alsnog in de RvBP andere leden zouden worden benoemd. In 
de plenaire zitting van de Kamer voerde hij verder aan dat de werkzaamhe
den van de Raad van Beroep op haar eind liepen en dat de minister niet 
verwachtte dat de uitspraken van deze Raad in aanzienlijke mate zouden 
worden gewijzigd door een aanvulling van de Raad op de wijze, zoals het 
Kamerlid-Burger die verlangd had. "Wanneer ik aanvulling zou nastreven
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in de geest, dat het twee personen zijn, die volkomen dachten in dezelfde 
richting als de meerderheid van de leden van de Raad van Beroep, zou het 
heel zeker geen verandering geven. Wanneer zij daarvan afwijken, zou het 
ook geen verandering geven in de uitspraken, misschien wel weer nieuwe 
moeilijkheden meebrengen. Bovendien stelt de Raad van Beroep er zelf 
geen prijs op, dat de z.g. vacatures worden aangevuld. Deze overwegingen 
hebben mij er inderdaad toe gebracht de zaak in het geheel niet haastig af te 
doen (de twee teruggetreden leden was zelfs formeel nog geen ontslag ver
leend), te meer, waar volgens de wet, althans formeel gezien, de minister 
het recht heeft elk jaar de leden opnieuw aan te wijzen."58 Uit het feit dat 
Burger en zijn vroegere medestanders in de strijd voor een krachtige pers
zuivering het hierbij lieten zitten, kan worden afgelezen dat de Kamer de 
perszuivering inderdaad als een vrijwel afgesloten zaak zag. De teleurstel
ling van Burger c.s. zou nog blijken bij de behandeling van het wetsontwerp 
Voorziening Perswezen (in de slot-subparagraaf te behandelen). Burger had 
te meer reden voor het uitspreken van zijn teleurstelling bij die gelegen
heid, omdat bekend was gemaakt dat toepassing van de artikelen 18 tot en 
met 21 van de Noodvoorziening Perswezen, handelende over de effectue
ring van de zuivering en liquidatie van onderneming, was uitgebleven. Mi
nister Rutten heeft hiervoor als reden gegeven: "omdat in alle gevallen, 
waarin de Commissie voor de Perszuivering advies had uitgebracht, de 
Raad van Beroep, uit hoofde van de overweging, dat geen belemmering van 
zuiveringsmaatregelen geconstateerd dan wel in de toekomst te duchten 
was, aan de adviezen van de Commissie zijn goedkeuring had onthou
den".59 De motie-Burger, zoals die uiteindelijk aan het slot van de interpel- 
latie-Burger was aangenomen, was naar letter en geest inderdaad een slag in 
de lucht gebleven.

Een tweede deel van de interpellatie-Burger richtte zich op de kwestie van 
de verdeling van de persapparatuur. Een interdepartementale commissie, 
ingesteld door Beel, had de regering geadviseerd inzake D e Telegraaf-suppa.- 
ratuur. Basis hiervoor was het voorstel van het E lsevier-concern om deze 
apparatuur over te nemen. De medewerking van de regering was ingeroe
pen, omdat de Staat voor een kwart deel gerechtigd was tot de nalatenschap 
van de in 1944 overleden eigenaar van De Telegraaf, H.M.C.Holdert, omdat 
een van diens erfgenamen was toegetreden tot de S.S.. Het aandeel in het 
concern van deze laatstgenoemde erfgenaam was als vijandelijk vermogen 
in beslag genomen. Het bedrijf was onder beheer gesteld. Gielen verklaarde 
met nadruk dat de regering aan geen enkel plan zou meewerken, zolang ten 
aanzien van de oud-illegale pers die op Telegraaf-persen werd gedrukt - Het 
Parool en Trouw  - enige onzekerheid zou bestaan over hun verschijning. 
Wél werd duidelijk dat de regering een voorstel van Het Parool en Trouw  
om de apparatuur van D e Telegraaf over te nemen niet serieus genoeg had 
gevonden. Het Parool en T rouw  waren wel op de hoogte gesteld van de 
E/seuier-plannen. Voor jkvr. Wttewaall ging het bij het E lsevier-plan om 
een poging de wet Noodvoorziening Perswezen te ontduiken. "De minister 
begrijpt toch zeker ook wel, dat het verkopen van de Telegraaf-apparatuur
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aan het Elsevier-concern  een stuivertje wisselen is." De Staat mocht daaraan 
niet meewerken. Koersen, die op het punt van de jurisprudentie van de 
RvBP Burger aanvankelijk niet had gesteund, was het op dit punt met 
Burger wél eens. Prioriteit moest, zoals bij de gehele verdeling van persap
paratuur, gelden voor gedupeerde bedrijven; de regering moest haar belof
ten ten opzichte van de "nieuwe" pers gestand doen. Verkerk (ARP) hield 
een betoog, waarin aan de hand van data duidelijk werd gemaakt dat de re
gering bewust de plannen van Het Parool en Trouw  om de persapparatuur 
van D e Telegraaf over te nemen had genegeerd.60

Op dit punt was Gielen niet onwelwillend. Er was door de regering nog 
geen enkele beslissing genomen. Hij beloofde de Kamer er bij de minister 
van Economische Zaken op aan te dringen deviezen ter beschikking te stel
len, zodat de voormalige illegale pers het eerst zou kunnen worden gehol
pen. Tegen de motie van Burger, mede ondertekend door de KVP-Kamerle- 
den Peters en Koersen, jkvr. Wttewaall (CHU) en Verkerk (ARP), waarin 
werd gesteld dat "de voormalige illegale pers en de om haar verzetshouding 
door de bezetter in haar apparatuur gedupeerde pers bij voorrang de be
schikking over persapparatuur behoren te verkrijgen", had Gielen geen be
zwaren. In het debat had hij al eerder toegezegd niet te zullen meewerken 
"aan enig plan, dat de technische verschijningsmogelijkheid van deze bla
den, die niet over een eigen apparatuur beschikken, zou tenietdoen of ern
stig zou schaden". H et Parool en Trouw  konden derhalve niet via dit han
deltje tussen Elsevier en De Telegraaf er uit worden gedrukt. De motie werd 
aanvaard met 56 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de SGP en Beernink 
(CHU).61

ƒ. D e herrijzenis van De Telegraaf; het einde van de perszuivering
De perszuivering heeft haar climax gevonden in de strijd rondom De Te

legraaf, ook vóór de oorlog een van de grootste kranten in Nederland. Dit 
blad was niet aantoonbaar slechter geweest dan bijvoorbeeld de N ieuw e  
R otterdam sche C ourant of het A lgem een H andelsblad, maar de zuivering 
van De Telegraaf heeft wel steeds de meeste emoties verwekt. Een belangrij
ke reden hiervoor was gelegen in de in de vorige subparagrafen genoemde 
afhankelijkheid van twee belangrijke ex-illegale bladen, Trouw  en  Het Pa
rool, die geen eigen persapparatuur bezaten, van de persen van De Telegraaf. 
Gebrek aan deviezen verhinderde deze beide bladen in het importeren van 
eigen persen, al had Gielen aangekondigd te zullen aandringen bij het kabi
net op voorrang voor de ex-illegale pers bij de toewijzing van importver- 
gunningen voor persapparatuur.62 Op 28 oktober 1946 werd door V rij N e
derland  het bijzonder karakter van de zuivering van D e Telegraaf als volgt 
geformuleerd: "Als er één perszuiveringsproces in staat is aan te tonen, hoe 
gebrekkig de zuivering is, waar zij zich tot personen beperkt en de levende 
organismen in wezen onaangetast laat, is het dit Telegraaf-proces."63 Op 6 
juni 1947 had de Commissie voor de Perszuivering D e Telegraaf een ver
schijningsverbod van 30 jaar opgelegd. Deze uitspraak werd echter door de 
Raad van Beroep voor de Perszuivering op 28 januari 1949 vernietigd. Eer-
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der is al opgemerkt dat deze Raad een jurisprudentie ontwikkelde, waarin 
disculpatiegronden uit de bedrijfszuivering mee waren gewogen. De inter- 
pellatie-Burger, hiervoor beschreven, uit juni 1948 had aan de ergernis van 
een groot deel van de volksvertegenwoordiging over deze richting in de 
uitspraken van de RvBP lucht gegeven. Het technisch personeel van De Te
legraaf begon een langzaam-aan-actie om de gastbladen weg te werken en de 
eigen krant te kunnen doen herrijzen. Dank zij het genoemde kwart aan
deel van de staat in het bedrijf (vijandelijk vermogen) kon voorkomen 
worden dat deze opzet gelukte. Door bemiddeling van de Persraad, die haar 
bevoegdheden kon inzetten, moest De Telegraaf accepteren dat heruitgave 
de verzorging van de gastbladen niet in de weg mocht staan. De belofte van 
de kant van de regering aan de Kamer, bij monde van Gielen, aan het slot 
van het debat over de interpellatie-Burger werd nagekomen. Op 12 septem
ber 1949 verscheen De Telegraaf weer, onder het nodige protest vanuit ver
zetskringen.64 Het herstel van dit blad was, in de ogen van diegenen die ge
hoopt hadden op een straffe aanpak van de "foute" persorganen, zowel de 
ondernemingen als de voor zuivering in aanmerking komende directie en 
journalisten, symbolisch voor de mislukte perszuivering in Nederland.

De formele afsluiting van de perszuivering en de intrekking van de 
Noodvoorziening Perswezen geschiedde door de wet Voorziening Perswe
zen, vastgesteld 25 april 1951, Stbl.nr. 130. In het hiervoor op 22 juni 1950 bij 
de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp keerden de bepalingen betref
fende de zuivering van het perswezen niet terug. Wél bleven de uitspraken 
op basis van het Tijdelijk Persbesluit-1945 en de wet Noodvoorziening Pers
wezen van kracht, evenzo de beschikkingen van de Persraad, tenzij de Pers
raad deze zou wijzigen of intrekken. De bepalingen van de wet Noodvoor
ziening Perswezen die betrekking hadden op de Persraad werden gehand
haafd. Omdat de bepalingen inzake de zuivering van het perswezen ver
dwenen, verviel ook het systeem van de uitgifte van certificaten van geen 
bezwaar om in het perswezen in welke functie dan ook werkzaam te zijn. 
Daarvoor in de plaats trad de bepaling dat de uitoefening van een leidende 
niet-journalistieke of journalistieke functie kon worden ontzegd aan hen, 
die op grond van hun houding tijdens de bezetting waren uitgesloten van 
het actief en passief kiesrecht, zolang deze uitsluiting van kracht zou zijn. 
Uitgesloten werden ook diegenen, die het Nederlanderschap hadden verlo
ren door in vreemde krijgsdienst te gaan. De minister kon in geval van on
billijkheden hiervan dispensatie verlenen, gehoord de Persraad. Overtre
dingen van de uitsluiting konden worden gestraft met 6 maanden gevange
nisstraf; het gebruik van een verboden naam met 3 maanden.65

Toen het wetsontwerp bij de Tweede Kamer in behandeling werd geno
men, had de Raad van Beroep voor de Perszuivering zijn laatste uitspraak 
gedaan. De ernstige bezwaren die in de verstreken jaren tegen de uitspraken 
van de RvBP alsook tegen zijn samenstelling waren ingebracht klonken 
door in het Voorlopig Verslag dat op het wetsontwerp Voorziening Perswe
zen werd uitgebracht. Waar de regering nog dank had gebracht aan de Raad 
van Beroep verklaarden "zeer vele leden" - de PvdA-fractie - hiermee niet te
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kunnen instemmen. Burger (PvdA) betoogde in de zitting van de Tweede 
Kamer op 6 april 1951, toen dit wetsontwerp werd besproken, dat men niet 
was toegekomen aan de werkelijke zuivering van het "wezen" van de pers, 
waarvoor de Noodvoorziening Perswezen was bedoeld. Het was een zuive
ring van personen gebleven, door toedoen van de voor het Tijdelijk Persbe- 
sluit-1945 verantwoordelijke minister, Beel. Burger constateerde dat de pro
testen tegen de uitspraken van de Raad van Beroep voor de Perszuivering 
niets hadden uitgehaald. "Kort en goed, ik kan de wijze, waarop van rege
ringszijde deze zaak behandeld is, nauwelijks als loyaal qualificeren. Ik acht 
dit regeren tegen de wil van de meerderheid van het parlement in, mag ik 
wel zeggen, een bezwaar voor de democratie. Het heeft mij zeer teleurge
steld en stellig velen met mij." Ook Stokvis (CPN) achtte de dankzegging 
door de regering jegens de RvBP weinig tactvol. "Dit dankwoord, met name 
dit dankwoord aan de Raad van Beroep voor de Perszuivering, heeft de be
tekenis van een onverdiende oorvijg aan allen in dit land, die met stijgende 
verontwaardiging hebben moeten constateren, in welke mate het laatstge
noemde college de reële zuivering van ons perswezen heeft gefrustreerd en 
die zuivering, ten detrimente van onze geestelijke volksgezondheid, heeft 
verlaagd tot een miserable farce." Ook mevr. Wttewaall, een medestandster 
van Burger in diens kruistocht voor een echte perszuivering, liet blijken 
nog achter haar standpunt zoals voorgedragen bij de interpellatie-Burger 
van 1948 te staan. Zij wilde het daarbij laten. "Het is nu voorbij en ik wens 
dit te laten rusten." Dat wenste een overgrote meerderheid in het parle
ment: het korte debat in de Tweede Kamer werd afgesloten met aanvaarding 
van het wetsontwerp Voorziening Perswezen, onder aantekening van de 
tegenstem van de CPN-fractie. Ook in de Eerste Kamer, waar het betreffende 
wetsontwerp zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming werd 
aanvaard, liet de CPN-fractie haar tegenstem notuleren. Het doek over de 
perszuivering was gevallen.66

De strijd van Burger c.s. voor een principiële perszuivering, die personen 
én ondernemingen zou kunnen treffen, was dood gelopen. In zijn eigen 
partij was de steun voor Burger afgekalfd. De steun van de CPN, waartegen 
de PvdA zich in het kader van de Koude Oorlog krachtig afzette, moet wei
nig welkom zijn geweest. Mevr. Wttewaall, die zich toch waarlijk had inge
zet voor de verbetering van de perszuivering, heeft misschien het best de 
stemming verwoord, die ook al eerder te horen was geweest bij de afwik
keling van de Bijzondere Rechtspleging en de bedrijfszuivering (vgl. hoofd
stuk VIII, spec. par. I f-g). De oorlog was voorbij; de aandacht werd gericht op 
de opbouw van Nederland. Het aureool van de illegaliteit was geleidelijk 
aan verbleekt. Wat de pers betreft: ondernemers van oud-illegale en boven
grondse persorganen hadden elkaar allang getroffen in de Vereniging Ne
derlandse Dagbladpers-1945. Het zwart-wit-denken over de bezettingstijd 
was aangevuld met de tint grijs, die lange tijd Nederland zou bedekken. Nu 
de zuiveringsperikelen achter de rug waren en tegelijkertijd aan het gebrek 
aan papier en technische outillage een einde kwam, alsook de jeugdsterfte 
onder nieuw opgerichte na-oorlogse kranten was afgenomen, trad een tijd-
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vak van stabilisering in de Nederlandse pers in. Pas het proces van perscon
centratie, parallel met de schaalvergroting in het economisch leven in de 
loop van de jaren '50, bracht de pers weer in beroering en deed de door de 
perszuivering ongewijzigde machtsverhoudingen veranderen.67

2. Het radiovraagstuk

a. Inleiding: van H errijzend N ederland naar Radio N ederland in O ver
gangstijd

De ontwikkelingsgang van de radio-omroep in de eerste jaren na de 
bevrijding loopt in sterke mate parallel met de ontwikkelingen op politiek 
en maatschappelijk vlak. De verwachting bij een minderheid dat met het 
oude kon worden gebroken en de vernieuwing een kans zou krijgen, was 
ijdel gebleken. De verkiezingsuitslag van 1946 was ook voor de omroepor
ganisaties een teken dat het experiment met een eenheidsomroep voorbij 
was en herstel van de zendgemachtigden, zij het in een nieuw overkoepe
lend raamwerk, aanstaande was. In de Proeve van een regeringsprogram - 
zie hoofdstuk I, par,3.b.2 slot - was het radiocompromis tussen continuïteit 
en vernieuwing vastgelegd. Gielen zou weinig moeite hebben met het 
doorvoeren van dit compromis.

Sedert de jaren '20 waren in Nederland vijf omroeporganisaties tot ont
wikkeling gekomen, die ieder een eigen positie in de maatschappij hadden 
verworven: de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV, sedert 
1924), de Katholieke Radio Omroep (in 1925 begonnen als Bond van R.K. 
Radio Vereenigingen; sinds 1926 Stichting KRO); de Vereniging van Arbei
ders Radio Amateurs (VARA, sinds 1925); de Vrijzinnig Protestantse Radio 
Omroep (VPRO, sinds 1926) en de Algemene Vereniging Radio Omroep 
(AVRO, sinds 1927, voortzetting van de sinds 1923 bestaande Hilversumsche 
Draadlooze Omroep). Afgezien van de AVRO bediende elk van deze om
roeporganisaties een maatschappelijke groepering. Aan eenheid was geen 
behoefte. Met uitzondering van de kleine VPRO leverde elke organisatie 
een totaalprogrammma, waarin de algemene, katholieke, protestants-chris- 
telijke of sociaal-democratische visie tot uitdrukking werd gebracht. Na af
trek van 5% van de totale zendtijd voor de bijzondere en kleine omroepen, 
waaronder de VPRO, was de zendtijd op grond van het Zendtijd-besluit-1930 
gelijkelijk over de vier grote algemene omroeporganisaties verdeeld. Buiten 
de levens- en wereldbeschouwelijke sfeer lukte het samenwerking te berei
ken over de opgetrokken muren heen, bijvoorbeeld op technisch gebied in 
de oprichting van een gemeenschappelijk zendbedrijf (Nozema, 1935). In 
1936 volgde de oprichting van het Centraal Bureau voor de Omroep in Ne
derland van de vier grote omroeporganisaties ten behoeve van zaken als 
auteursrechten, de verhouding met de overheid en de pers, de internatio
nale regelingen en dergelijke. Meer zat er niet in.

Ook vóór de oorlog bestond bij sommigen de wens naar één nationale 
gemeenschapsomroep, waarin alle geestelijke en maatschappelijke stromin
gen zouden zijn verenigd. De kans op een herziening van het radiowezen
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in Nederland leek te worden geboden toen de radioboedel na de bezettings
tijd moest worden geïnventariseerd. De bezettingstijd had de gedwongen 
eenheidsomroep gebracht; de omroeporganisaties waren op 12 maart 1941 
ontbonden, de omroepbladen werden eind 1941 opgeheven. De regering in 
ballingschap in Londen had maatregelen genomen inzake het radiowezen. 
Een Radiocommissie Terugkeer had een gefaseerde terugkeer van het om
roepbestel bepleit, waarbij de omroep eerst ter beschikking zou worden ge
steld aan het Militair Gezag tijdens de bevrijding van het land en gedurende 
een korte interimperiode, totdat de inrichting van het bestel conform de 
wensen van de bevolking was bepaald. De commissie wilde disputen over 
het radiobestel bij de bevrijding van het land vermijden, al werd beklem
toond dat een staatsradio alleen voor de overgangsperiode acceptabel was. 
De regering wilde een stelsel dat meer eenheid vertoonde dan het vooroor
logse radiobestel, zodat zij met de commissie van mening verschilde over 
het doel van de gefaseerde opzet voor het radiobestel. Met die opzet zelf kon 
zij zich wel verenigen, omdat de verschillende fases ruimte boden voor de 
ontwikkeling van een nieuwe vorm van radiobestel zo deze gewenst werd. 
Deze overwegingen leidden tot de uitvaardiging door de regering in Londen 
op 17 september 1944 van het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radiobesluit 
(TTTR-besluit, Stbl.E.118), waarbij het Radio-reglement-1930 en de Zender- 
wet-1930 buiten werking gesteld werden. Het Staatsbedrijf Rijks-radio-om- 
roep werd opgeheven en het personeel van dat bedrijf ontslagen. De minis
ter van Algemene Zaken (later: Binnenlandse Zaken en vervolgens O.K.en 
W.) was bevoegd om beslissingen te nemen over de goederen van het om
roepbedrijf en over de uitzendingen. Indien de minister van Algemene Za
ken daartoe niet in staat was, trad het M.G. in zijn bevoegdheden op dit 
punt. De voor de radio-uitzendingen vereiste technische zendinrichtingen 
werden in handen gelegd van de PTT, zolang nog geen nadere beslissingen 
hierover waren genomen. Zo nodig konden goederen aan de oude eigenaars 
worden teruggegeven. Over de uitzendingen werd in dit besluit bepaald dat 
die ten dienste moesten staan van de oplossing van de vraagstukken voort
komend uit de buitengewone omstandigheden. Ter bestrijding van de ex
ploitatiekosten werd een in de bezetting ingevoerde "verplichte luisterbij
drage" voorgeschreven, te innen door de PTT. Een wetsontwerp-Van 
Boeyen, kort voor de bezetting ingediend bij de Staten-Generaal, had een 
soortgelijk voorstel gedaan voor de bestrijding van de kosten van de om
roeporganisaties én de uitzendingen van de wereldomroep. Diezelfde Van 
Boeyen droeg in 1944 met Gerbrandy de verantwoordelijkheid voor het 
TTTR-besluit. Door dit besluit vielen samenstelling en uitvoering van de 
programma's, zodra enig Nederlands gebied was bevrijd, onder het Militair 
Gezag, subsectie Radio. Radio "Herrijzend Nederland" heeft voor het M.G., 
met uitsluiting van iedere andere organisatie, de landelijke uitzendingen 
verzorgd van 5 mei 1945 tot 20 januari 1946.

De oude omroepverenigingen hadden inmiddels niet stil gezeten. Onder 
de oorlog was de Federatie van Omroepverenigingen van de grote vier op
gericht (15 mei 1944). Beoogd werd rechtsherstel van deze verenigingen en
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een platform voor samenwerking op allerlei gebied, ook voor een deel van 
de programma's. De omroepverenigingen wisten zich gesteund door diver
se maatschappelijke organisaties uit de bevolkingsgroepen die ze wensten te 
vertegenwoordigen. Belangrijke uitzondering hierop was de Algemene Sy
node van de N.H.Kerk, die voorstander was van een nationale omroep met 
ruimte voor de diverse geestelijke stromingen in de bevolking. De vrijzin
nig protestanten waren altijd al voor een dergelijke constructie geweest. De 
strijd over de herrijzenis van de omroepverenigingen is in de periode van 
het kabinet-Schermerhorn-Drees gevoerd. De premier en de minister van
O.K.en W., Van der Leeuw, onder wie omroepzaken ressorteerden, waren 
uitgesproken voorstander van een nationale omroep, waarin de geestelijke 
en maatschappelijke stromingen in het land aan bod zouden komen. Hun 
opvattingen stonden lijnrecht tegenover die van de omroeporganisaties en 
een deel van hun collega’s in het kabinet. Van het even gekoesterde plan 
om de radiouitzendingen na de periode van Herrijzend Nederland te laten 
verzorgen door een Commissie voor de Radio-Omroep, waarin de omroep
verenigingen zouden zijn vertegenwoordigd, zou weinig terecht komen. De 
omroepverenigingen waren formeel eigenaar van installaties die geregelde 
uitzendingen mogelijk maakten. Ter voorziening voor de periode na het 
opheffen van het M.G. is binnen het kabinet een compromis bereikt, dat 
voorzag in een tijdelijk bedoelde omroeporganisatie, waarin de eenheidsge
dachte tot uiting kwam en de oude stromingen via vertegenwoordigers in 
het bestuur van de nieuwe organisatie zich konden laten gelden. Doordat 
een ernstig conflict dreigde met omroepverenigingen die niet aan de gevon
den oplossing wilden meewerken en wensten vast te houden aan het 
rechtsherstel, moest de regering overstag gaan en een grotere plaats inrui
men voor de omroeporganisaties. Als uitvloeisel van een op 8 november
1945 tussen de regering en de omroepverenigingen bereikt compromis was 
op 20 januari 1946 onder verantwoordelijkheid van minister Van der 
Leeuw de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd van start gegaan met 
uitzendingen. Herrijzend Nederland had op die datum opgehouden te be
staan. Krachtens het compromis zou onderscheid worden gemaakt tussen de 
programmavoorbereiding van de omroeporganisaties en de uitvoering door 
een Stichting. Het Zendtijdbesluit werd hersteld, maar de omroepen ston
den zendtijd af aan de Stichting. De Stichting kreeg het karakter van een 
zesde omroeporganisatie, wat tot onoverkomelijke tegenstellingen moest 
leiden. Juist de AVRO als "algemene" had te lijden van de nationale uit
zendingen van de Stichting. De kerken kregen op zondag zendtijd voor 
godsdienstige programma's, hetgeen zij te weinig vonden. In tegenstelling 
tot de toezegging van het kabinet-Schermerhorn-Drees, dat het bestuur van 
de Stichting uit alle richtingen zou worden samengesteld, werd de meerder
heid van dit bestuur gevormd door "doorbrekers". Het bestuur kende overi
gens geen regeringsvertegenwoordigers. Het lag voor de hand dat, toen de 
omroepverenigingen zagen dat de politieke doorbraak mislukt was, zij druk 
wilden uitoefenen op de politiek om het volledig rechtsherstel te realiseren.
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Eind 1946 brak een bestuurscrisis in de Stichting uit, toen de vertegenwoor
digers van de grote omroepen hun functies ter beschikking stelden.

Inmiddels had minister van der Leeuw op 21 maart 1946 de Radioraad 
nieuw leven ingeblazen. Bij de installatie verzocht de minister deze raad 
een ontwerp voor een nieuwe Radiowet te maken, dat na de verkiezingen 
aan de nieuwe regering en vervolgens aan de volksvertegenwoordiging kon 
worden aangeboden. In zijn installatierede gaf Van der Leeuw zijn persoon
lijke denkbeelden weer omtrent een "duidelijk doorzichtig en controleer
baar radiobestel, dat aan de behoeften van het volk beantwoordt". Hij liet 
weten het onzinnig te vinden dat elke omroepvereniging een totaalpro
gramma aanbood. Het leek hem beter dat verenigingen van luisteraars zich 
bezig zouden houden met de doorwerking van bepaalde, voor die vereni
ging kenmerkende levenswaarden.68 Van der Leeuw zou echter worden op
gevolgd door de katholiek Gielen, die het formatiecompromis over de radio 
in voorlopige vorm gestalte zou weten te geven.

b. D e Nederlandse Radio Unie
De regeringsverklaring van 5 juli 1946 repte met geen woord over de ra- 

dïo. Zoals beschreven in hoofdstuk I, par. II.b.2 (slot), was in het regeerak
koord van 1946 een passage aan de radiokwestie gewijd, die in de Troonrede- 
1946 werd bekend gemaakt. Het kwam er op neer dat een nationaal omroep
bestel zou worden opgezet, waarin de verschillende richtingen (omroepor
ganisaties) autonoom over zendtijd konden beschikken. Wat Gielen voor 
ogen stond bij het uitwerken van het formatiecompromis bleek uit zijn re
devoering bij de installatie van de Programmaraad op 6 juni 1947. Vanaf 
zijn aantreden als minister, aldus Gielen, had hij gezocht naar een voorlo
pige oplossing van het radio vraagstuk "in een richting die meer aansloot bij 
het verleden van vóór de oorlog, dan die, welke door mijn voorganger was 
ingeslagen. Ik heb gemeend, dit zonder préjudice ten aanzien van het defi
nitieve stelsel te kunnen en mogen doen omdat, welke bezwaren men ook 
tegen dit vooroorlogse stelsel kan aanvoeren, toch niet ontkend kan wor
den, dat het gezien onze volksaard, ook zekere voordelen bood."69 Uit dit 
betoog kon worden afgeleid dat de minister van O.K.en W. in afwachting 
van een definitief bestel, dat een wettelijke grondslag zou krijgen, een voor
lopige oplossing heeft willen realiseren die de traditionele zendgemachtig
den hun plaats binnen een algemeen kader zou verzekeren.

Dat deze voorlopige oplossing sneller dan aanvankelijk algemeen werd 
verwacht kon worden doorgevoerd, had te maken met de crisis in en rond
om de Stichting Radio Nederland. In mei 1946 had immers het bestuur de 
zetels ter beschikking gesteld. Verder waren er aanhoudende geruchten over 
geldverspilling, die ook aan de orde kwamen bij de parlementaire behande
ling van de O.K.en W.-begrotingen 1946 en 1947. Het bezwaar tegen het 
vooroorlogse bestel was niet weggenomen met deze Stichting Radio Neder
land. De voorzitter van de Stichting, de Commissaris van de Koningin in 
Zuid-Holland, mr.L.A.Kesper, liet daarom zijn aanvankelijke voorkeur 
voor een nationale omroep met daarin slechts een bescheiden rol voor de

2103



X. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

oude omroepen varen ten gunste van een plan om de Federatie van Om
roepverenigingen met het merendeel van de uitzendingen te belasten. Be
gin oktober 1946 diende Kesper bij de minister van O.K.en W. een uitge
werkt plan in dat tot de oprichting van de Nederlandse Radio Unie zou lei
den. Op 18 oktober 1946 deed Kesper tijdens een vergadering van de om
roepverenigingen in Amsterdam mededeling van zijn plan. Dit plan, toege
sneden op de wensen van de Federatie van Omroepverenigingen, kwam 
neer op de vervanging van de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd 
door een federatief verband van omroeporganisaties (de Radio Unie) - 
waarin naast de vier grote ook de kleine omroepverenigingen zoals de 
VPRO, het Interkerkelijke Overleg in Radioaangelegenheden IKOR en de 
Radio Volksuniversiteit RVU zouden worden opgenomen -, dat onder con
trole zou komen te staan van een regeringscommissaris met vooral finan
ciële bevoegdheden. De oude zendgemachtigden zouden een klein deel van 
de zendtijd - die zij met een voorlopige zendmachtiging toebedeeld zouden 
krijgen - moeten reserveren voor het IKOR, de RVU en het gezamenlijk 
programma. Het laatstgenoemde programma zou onderworpen zijn aan het 
reeds bestaande principiële veto van de grote omroepen, dat slechts door
broken kon worden door de regeringscommissaris. Hieraan is later, bij de 
uitvoering van het plan, het zogeheten collectief veto van de Programma
raad toegevoegd. Het algemeen programma zou namelijk onder verant
woordelijkheid komen van een Programmaraad van 13 personen, waarvan 
8 voor te dragen door de omroeporganisaties en 5 gekozen uit voorstanders 
van de nationale omroep. De benoeming van deze raad zou geschieden door 
de minister van O.K.en W.. De programma’s van de zendgemachtigden 
zouden worden gecoördineerd via een aparte commissie.70

Het plan-Kesper heeft verontrusting gewekt in kringen van voorstanders 
van een nationale omroep. Beel had op 10 juli 1946 in de Tweede Kamer 
toegezegd dat de overgangsregeling ongewijzigd zou blijven totdat het par
lement over een definitieve regeling zou kunnen meebeslissen.71 Het leek 
er nu op dat een voorlopige regeling ter vervanging van de bestaande 
overgangsregeling werd voorbereid die zodanige feiten schiep dat een defi
nitieve regeling moeilijk anders zou kunnen worden dan een bevestiging 
van de bestaande. Het Vrije Volk sprak dan ook van "radioplannen als een 
staatsgreep" en Het Parool beschouwde het plan-Kesper als "een eenzijdige 
verminking van het radio-apparaat", waarbij vooruitgelopen werd op de 
beslissing, die volgens de verklaring van Beel alleen aan de volksvertegen
woordiging toekwam.72 Een communiqué van regeringszijde trachtte de ge
moederen tot kalmte te brengen. Maar toen op 25 november 1946 de door 
Gielen voor zijn verantwoording genomen radioregeling aan de orde kwam 
in het kabinet, begreep men ook daar dat voldongen feiten dreigden te wor
den geschapen. Verschillende ministers wilden geen definitieve regeling die 
aan de omroepverenigingen zeggenschap gaf die later niet meer zou zijn te
rug te draaien. Zij wilden liever eerst de reacties in de Tweede Kamer op de 
voorstellen afwachten. Gielen was van mening dat de chaos op financieel 
gebied, bij de programmering en in de samenwerking moest worden opge-
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ruimd. Beel was het met hem eens dat de regering leiding moest geven en 
een oplossing aanbieden. De beslissing om het plan-Kesper uit te voeren 
werd 14 dagen uitgesteld, teneinde na te gaan of alle bij de radio betrokken 
groeperingen zich zouden kunnen vinden in de gekozen oplossing. Intus
sen zou Gielen overleggen met de voorzitter van de Radioraad, Gerbrandy. 
Op 9 december 1946 moest de ministerraad constateren dat geen eensgezind
heid onder alle betrokkenen bestond. Men wenste vervolgens knopen door 
te hakken. De nieuwe regeling werd in hoofdlijnen aanvaard. Het kabinet 
besloot om de positie van de regeringscommissaris slechts voor de bedoelde 
overgangstijd zo sterk te houden en de bestuurders van de omroepvereni
gingen en de Stichting Nationale Omroep uit de Programmaraad te weren. 
Dit laatste gebeurde op verzoek van minister Vos: strijders voor eigen pa
rochie dienden in deze raad niet te worden toegelaten. De regeringscommis
saris zou nadrukkelijk onderworpen moeten zijn aan de controle van de 
ministers. Kesper zou de eerste regeringscommissaris worden. Bepaald werd 
verder dat de financiën van de organisatie uit eigen middelen moesten 
worden verzorgd, te weten de luisterbijdragen (9 gulden per jaar). De begro
ting diende de goedkeuring te hebben van de ministers van O.K.en W. en 
Financiën. Het besluit zou pas worden uitgevoerd nadat de Tweede Kamer 
was gehoord.73

In de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer bij de behandeling 
van hoofdstuk VI van de Rijksbegrotingen 1946 en 1947 heeft minister 
Gielen zijn plannen voor een voorlopig radiobestel, zoals door de minister
raad goedgekeurd, aan de Kamer bekend gemaakt. Dit bestel was volgens 
Gielen nodig "teneinde de verwarde toestanden die in de Stichting Radio 
Nederland in Overgangstijd bestonden, ter zijde te stellen en mogelijke en 
gewenste bezuinigingen tot stand te brengen". De open federatie van om
roepverenigingen, de samenstelling van de Programmaraad, de toewijzing 
aan de Programmaraad van ongeveer 3000 zenduren per jaar (het grootste 
deel van de 13.000 zenduren ging naar de grote vier) en de regeringscom
missaris passeerden de revue. Gielen meende dat rechtsherstel van de om
roepverenigingen, zoals door enkele groeperingen in de Kamer verlangd, 
slechts materieel kon worden verstaan. Het onroerend goed was geheel en 
het roerend goed zoveel mogelijk teruggegeven aan de eigenaars. "Wanneer 
onder volkomen rechtsherstel zou worden verstaan, dat ook de positie van 
de omroepverenigingen in het radiobestel zou dienen te worden als vóór 
1940", moest de minister meedelen dat hij deze opvatting niet deelde. De 
uiteindelijke positie van de omroepverenigingen in het radiobestel kon 
eerst worden vastgesteld, nadat de volksvertegenwoordiging zich zou heb
ben uitgesproken over de definitieve vorm van het radiobestel.74

Het oordeel van de meerderheid van de Tweede Kamer over de voorstel
len van Gielen bij gelegenheid van de beraadslaging over de afdeling radio 
van de begroting van O.K. en W. (1946 en 1947) op 20 december 1946 was zo
danig dat Gielen zijn plannen kon uitvoeren. Nu de minister de oude 
zendgemachtigden in een nieuw samenwerkingsverband ruimere ont
plooiingsmogelijkheden leek te bieden dan Radio Nederland in Overgangs-
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tijd had gedaan, beperkten de meeste voorstanders van terugkeer van de 
zendgemachtigden zich tot wat kritiek op het radio-beleid van het kabinet 
Schermerhorn-Drees en gaven de minister steun in zijn plannen. In deze 
steun verenigden zich de meeste Kamerleden ter linker- en ter rechterzijde. 
Het protestants-christelijke deel van de rechterzijde had zich altijd het meest 
geërgerd aan het doorbraakstreven op radiogebied. Van der Zaal (ARP) zei 
hierover: "Nadat het Militair Gezag tot het verleden behoorde, heeft de re
gering belet dat de omroepverenigingen haar werk verrichten. Een kleine 
groep in ons volk wilde de omroepverenigingen niet meer terug. Deze klei
ne groep ontving de steun van de sterke arm van het toenmalige kabinet. 
Hierdoor is de grote ellende op radiogebied ontstaan." De kleine groep en de 
regering hadden uit de oorlogstijd niet de les getrokken dat "in een demo
cratische staat dictatoriale neigingen niet konden worden uitgeleefd". Het 
was de schuld van de regering dat er "een slechte, dure omroep is ontstaan", 
waarin "een chaos, mede door geldsmijterij, heerst". Hoewel Van der Zaal 
wenste vast te houden aan "volledig rechtsherstel" en terugkeer naar de ou
de verhoudingen van vóór 1940, verzette hij zich niet tegen het voorstel- 
Gielen voor een voorlopige regeling. Tilanus (CHU) verklaarde kortweg ten 
volle vertrouwen te hebben in het beleid van de minister met betrekking tot 
het radiovraagstuk. Voor de KVP-fractie was Teulings de radiospecialist. Te
genover de naoorlogse mentaliteit "dat met het oude radicaal moest worden 
gebroken" stelde Teulings "de gezonde en op menig terrein ook effectief ge
bleken gedachte der redelijke continuïteit". Zijn stelling was dat voor en 
onder de oorlog de omroepverenigingen een compleet plan van samenwer
king hadden bereikt, dat echter na de oorlog bewust was genegeerd.75

De PvdA-fractie stond voor de moeilijke opgave de kool en de geit te spa
ren. Uiteraard ging de woordvoerder van de fractie, Van Sleen, niet in op 
het beleid van het vorige kabinet. Hij verheelde niet dat in zijn fractie, waar 
de nationale omroep aanhangers had, verschillend werd gedacht over de 
omroepkwestie. Hij vond het van de minister nog niet zo kwaad gezien om 
aan het parlement nog geen definitieve oplossing voor het radiovraagstuk 
voor te leggen. Deze laatste opmerking van Van Sleen is wel begrijpelijk, 
omdat een definitief wetsvoorstel ook in de PvdA-fractie grote verdeeldheid 
zou hebben gezaaid. Nu kon hij laten weten dat zijn fractie kon instemmen 
met de regeringsplannen, ook al was de fractie verdeeld over de vraag of 
deze plannen wel de beste oplossing voor de radiokwestie boden. Hij zag 
dan wel geen verschil van mening tussen de minister en zijn fractie over de 
wens om gestalte te geven aan een nationale omroep, waarin de belangrijke 
geestelijke en maatschappelijke stromingen tot hun recht konden komen, 
maar hij twijfelde aan de mogelijkheid voor realisatie van het nationaal ka
rakter en aan de representativiteit van de deelnemende organisaties. Over 
de taak van de Programmaraad was de PvdA-fractie verdeeld. De meeste 
fractieleden hadden er vrede mee dat deze raad slechts coördinerend optrad 
bij de verzorging van de algemene programma’s: de stof hiervoor zou wor
den aangeleverd door de zendgemachtigden, die ook met de uitvoering 
zouden worden belast. Een minderheid in de PvdA-fractie zag de Program-
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maraad liever tevens belast met de keuze van de algemene programma's. 
Niettemin waren ook de voorstanders van de nationale omroep binnen de 
fractie ingenomen met de coördinerende taak voor de Programmaraad bij 
het verzorgen van het algemene programma. Het ging immers om een tij
delijke oplossing, die niemand kon binden ten aanzien van het uiteinde
lijke bestel. Anders was het met de representativiteit Op dit punt verschilde 
de PvdA-fractie met de minister. De AVRO hoorde volgens deze fractie niet 
in het bestel thuis, omdat zij als algemene omroep geen enkele geestelijke of 
maatschappelijke stroming vertegenwoordigde. Daarentegen kwamen an
dere stromingen in het bestel niet tot hun recht, zoals de liberale, de com
munistische en sommige protestants-christelijke stromingen. In het wets
voorstel voor een definitieve omroep zou hiermee rekening moeten wor
den gehouden.76

Het laatste punt, de representativiteit, woog zwaar bij de andere twee 
sprekers in dit korte debat, mevr.Fortanier-de Wit (PvdV) en Wagenaar 
(CPN). Mevr.Fortanier zei onoverkomelijke bezwaren tegen het plan van 
Gielen te hebben, al heeft ze dat niet in een negatief oordeel over dit begro
tingsonderdeel geconcretiseerd. Zij liet weten gekwetst te zijn doordat bij de 
voorbereiding van het plan-Gielen geen rekening was gehouden met de 
wensen van het Comité Nationale Omroep, dat een aanhang had van 70.000 
Nederlanders. De PvdV zette zich immers blijkens het urgentieprogramma- 
1946 in voor een nationale omroep, die geen staatsomroep zou zijn, waarin 
de verschillende richtingen gelegenheid zouden krijgen zich te uiten. Er 
moest volgens haar bij de invoering van een voorlopig bestel een einde 
worden gemaakt aan de wantoestand dat sommige politieke stromingen bij 
de verkiezingen konden beschikken over een bevriende omroep en andere, 
zoals de liberale stroming, aangewezen waren op de door de regering ten be
hoeve van de verkiezingen aangewezen zendtijd (viermaal een kwartier per 
politieke groepering).77

Wagenaar (CPN) beleed de nationale omroepgedachte en pakte fors uit 
tegen het herstel van de Hilversumse belangen. De ondergang van Radio 
Nederland in Overgangstijd was volgens hem een direct gevolg van sabo
tage door de omroepverenigingen, die "vóór de oorlog al niet meer beant
woordden aan haar doel, die in de oorlog collaboreerden en die na de oorlog 
uit naakt eigenbelang saboteerden". Die sabotage was mogelijk gemaakt door 
de nonchalante houding van het vorige kabinet. Wagenaar bestreed dat er 
een nationale omroep zou kunnen worden gevestigd op een federatie van 
discutabele oude zendgemachtigden, zonder dat daarin plaats werd inge
ruimd voor nieuwe en belangrijke stromingen zoals die van de communis
ten in de vorm van Radio Werkend Nederland. Hij vroeg om een zetel 
voor een communist in de Radioraad, het adviescollege van de minister. 
Gielen voelde niets voor deze suggestie. Hij wilde op dat moment niet 
vooruit lopen op een definitieve regeling, die volgens hem ongetwijfeld re
kening zou moeten houden met wensen zoals door Wagenaar geuit. Even
min wilde hij de Radioraad met een communist aanvullen. "De situatie is 
echter nu eenmaal zo, dat de Radioraad volledig in werking is." Overigens
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hield Gielen met dezelfde argumenten ook het Comité Nationale Omroep 
buiten de deur. Alles wees er op dat de minister de oude zendgemachtigden 
wilde ontzien, ongeacht de vraag of het bestel nu wel een uitdrukking was 
van de geestelijke en maatschappelijke krachten in Nederland op dat mo
ment. Mevr.Fortanier en Wagenaar toonden zich dan ook ontevreden met 
dit beleid, terwijl Van Sleen terwille van een deel van zijn achterban een 
pleidooi hield om tenminste aan het Comité Nationale Omroep een om
roepblad toe te staan. Het was aan dovemansoren gesproken. Wagenaar wist 
steun van onder meer mevr.Fortanier en Van Sleen te verwerven voor een 
motie, waarin werd gevraagd om "reeds nu" de zendtijd naar billijkheid 
over alle geestelijke en maatschappelijke stromingen te verdelen. Gielen 
hield vast aan zijn opvatting dat het incorporeren van andere organen in 
het radiobestel vooruit zou lopen op een definitieve regeling. Het voorlopig 
karakter moest juist onderstreept worden door uit te gaan van de oude om
roepen. Veel kans maakte Wagenaars motie niet. Van de fracties van ARP 
en KVP kon geen steun worden verwacht. Tilanus verklaarde dat de CHU 
niet zo gesteld was op moties. Bovendien kon hij de consequenties niet 
overzien en aanvaardde hij de uitleg van minister Gielen. Tenslotte kwam 
de voorzitter van de PvdA-fractie, Van der Goes, verklaren dat hij zijn stem 
niet aan de motie zou geven. Hij achtte het niet mogelijk om alle stromin
gen in het volk zendtijd te geven en hij vond het niet opportuun om zulks 
op dat moment incidenteel te regelen. Het PvdA-fractielid Scheps ver
klaarde nadrukkelijk wel zijn steun aan de motie-Wagenaar, waarbij hij 
dacht aan zendtijd voor de Vrijdenkers Radio Omroep en de Humanistisch- 
Idealistische Omroep. De motie werd vervolgens met 44 stemmen tegen 
(KVP, ARP, CHU, SGP, deel van de PvdA, onder wie de doorbraak-katholiek 
Ten Hagen) en 23 stemmen voor (CPN, PvdV, deel van de PvdA) verwor
pen.78 De Kamer had gesproken; Gielen kon aan de slag op grond van zijn 
bevoegdheden volgens het TTTR-besluit.

Met ingang van 16 februari 1947 trad de Nederlandse Radio Unie (NRU) 
in werking en staakte de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd haar 
werkzaamheden. De Stichting NRU kreeg de beschikking over de studio’s 
met inrichting; de PTT had de beschikking over de zendapparatuur.79 Het 
eerste bestuur van de NRU was als volgt samengesteld: Kors (KRO), voor
zitter; Lebon (VARA), secretaris; De Clercq (AVRO), penningmeester; Van 
der Deure (NCRV), Bruining (VPRO), leden; Broeksz (VARA), programma- 
commissaris; Van Dijk (NCRV), personeelscommissaris; Speet (KRO), com
missaris economische zaken; Vogt (AVRO), technisch commissaris. De toet
sing van de handel en wandel in oorlogstijd van de twee laatstgenoemde 
personen was nog niet afgerond. In augustus-1945 had de zuiverings-com
missie Bijleveld de weinig fiere houding van de twee aan de kaak gesteld. 
Vanwege de publiciteit over het rapport van de zuiveringscommissie be
sloot minister Van der Leeuw in november 1945 een nieuwe commissie te 
benoemen, onder voorzitterschap van mr.J.Drost, om de gedragingen van 
onder meer Vogt en Speet te onderzoeken. Op 26 augustus 1946 kwam de 
commissie-Drost tot de conclusie dat Vogt en Speet in niet ernstige mate te
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kort waren geschoten in hun houding in de bezettingstijd. De commissie 
achtte hen derhalve niet langer ongeschikt voor het vervullen van een lei
dende functie in het omroepbestel. Bij de bespreking van het rapport-Drost 
in het kabinetsberaad van 25 november 1946 waren de meningen verdeeld. 
Op 9 december 1946, na nader beraad, stelde Gielen voor om het positieve 
advies van de commissie-Drost te volgen. Aan de omroepverenigingen zou 
worden meegedeeld dat deze beslissing niet betekende dat de houding van 
betrokkenen tijdens de Tweede Wereldoorlog onberispelijk was geweest. 
Een definitieve beslissing nam het kabinet op 1 september 1947: hoewel 
Drees en Mansholt nog eens de negatieve kanten van het gedrag van Vogt 
in oorlogstijd hadden belicht, werd de commissie-Drost werd gevolgd. Speet 
werd zuiver bevonden. Het uiteindelijk oordeel van de commissie-Drost 
over Vogt werd aangehouden totdat Vogt bij een andere zaak over zijn oor
logsverleden buiten vervolging was gesteld.80

Op 6 juni 1947 werd de Programmaraad voor de radio-omroep geïnstal
leerd. Reeds bij de oprichting van de NRU waren door de vijf autonome 
omroeporganistaties een aantal taken op technisch, administratief en pro
grammatisch gebied bij één stichting geconcentreerd. De sociale voorzienin
gen werden ondergebracht in één personeelsfonds voor de gehele omroep 
en de arbeidsvoorwaarden werden in gemeenschappelijk overleg geregeld.81 
Het voordien ontbreken van collectieve arbeidscontracten was in november
1946 mede aanleiding geweest tot het uitbreken van een staking van negen 
dagen onder vrijwel alle bij de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd 
in dienst zijnde radiomusici.82

De keuze van de persoon van de regeringscommissaris ontmoette enig 
bezwaar in de Eerste Kamer, toen daar in het voorjaar van 1947 het radiobe- 
leid van minister Gielen aan de orde werd gesteld. Van socialistische zijde 
werd de vraag opgeworpen of het wel logisch en juist was geweest om 
Kesper met de uitvoering van het nieuwe bestel te belasten. Men zag liever 
"een door het verleden niet bezwaarde figuur", die onbevangener zou staan 
tegenover de radioproblemen. Minister Gielen was echter van mening dat 
Kesper de enige was aan wie - gezien zijn ervaring in deze materie - deze 
functie kon worden opgedragen.83 Met de totstandkoming van de NRU was 
in ieder geval weer wat zekerheid en rust gebracht in de omroepwereld. Na
dat Kesper zijn functie had aanvaard, waren de moeilijkheden, welke 
voortdurend het omroepbedrijf dreigden te stagneren, verdwenen. Kesper, 
die het vertrouwen genoot van het grootste deel der bij de radio betrokke
nen, zou tot 15 oktober 1955 als regeringscommissaris aanblijven.

Op 13 september 1947 bracht de Radioraad, het laatste doorbraakbolwerk, 
een rapport uit, waarin hij zijn denkbeelden inzake een wettelijke regeling 
van de omroep uiteenzette.84 Dit aan de minister van O.K.en W. aangebo
den advies hield rekening met de wensen van de twee bestaande stromin
gen op radiogebied én met de aankondiging van de minister, nog daterend 
van de Troonrede-1946, dat er een publiekrechtelijke regeling zou komen. 
Eén centraal door overheid en parlement te controleren radio-instituut 
moest de beschikking krijgen over de beide Hilversumse zenders. Een zen-
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der zou worden gereserveerd voor een nationaal programma, de andere 
voor de omroepverenigingen, voor het verzorgen van principiële program
ma's. Deze voorstellen sloten in vérgaande mate aan bij het door 
Schermerhorn en Van der Leeuw gevoerde omroepbeleid; voor de omroep
verenigingen was het in alle opzichten onaanvaardbaar. Kors, voorzitter 
van de KRO, tevens voorzitter van de NRU, noemde in D e Af-olkskrant de 
inhoud van het advies "zó erg, dat het geruststellend is".85 Ook de bestuur
ders van de VARA, NCRV en AVRO gaven het plan wegens zijn radicale 
strekking geen enkele kans van slagen. Het advies van de Radioraad ging 
vergezeld van twee minderheidsnota’s die beide een radiobestel voor ston
den, waarin de omroepverenigingen de plaats die ze op dat moment in de 
NRU hadden, zouden behouden. In het eerste minderheidsrapport betoogde 
mevr.B.Boon-van der Starp dat het Nederlandse volk in overgrote meer
derheid tevreden was met de NRU, zodat het definitieve omroepbestel er 
niet belangrijk van zou moeten afwijken. In de tweede minderheidsnota 
van J.W.de Vries en J.van der Kieft klonk de stem tegen de vernieuwing uit 
de combinatie VARA-PvdA. De schrijvers achtten het meerderheidsrapport 
zo volkomen onbruikbaar, dat het volledig moest worden afgewezen. Waar 
eigen vrijwillige organisatie van groepen uit de bevolking tot ontwikkeling 
kwam, moest niets van overheidswege worden opgelegd.86

Bij de debatten over de begroting van O.K.en W. in de Tweede Kamer in 
december 1947 werd slechts summier ingegaan op het door de Radioraad 
uitgebrachte rapport. Van der Zaal (ARP) verklaarde zich op 11 december
1947 mordicus tegen het rapport. De terugdringing van de zendgemachtig
den naar één radiokanaal, zoals door de Radioraad in meerderheid beoogd, 
was hem een gruwel. Het idee van een eenheidsradio, die via één kanaal 
zou uitzenden, was volgens hem een gevolg van "de Engelse ziekte" en de 
Duitse bezetting. "Laat ons de echte Nederlandse omroep steeds meer verbe
teren en daaruit weren alle Duitse, Engelse en staatsinvloeden." Teulings 
(KVP) wenste geen aandacht te besteden aan het advies van de Radioraad. 
Met klem verzette hij zich tegen de door mevr.Fortanier-de Wit voorge
stane constructie van een nationaal bestel en inschakeling van oude radio- 
organisaties, ongeveer zoals de Radioraad had bepleit. Zou men die con
structie uitvoeren, dan ontnam men aan de uit het Nederlandse volk ge
groeide en door dat volk gewilde omroepverenigingen "haar eigen auto
nome werkzaamheid, haar eigen bevordering van het Nederlandse wezen 
onder de belichting en de bezieling der eigen levensbeschouwing. Die taak is 
grootser dan een paar uren spreektijd, die men ons dan wel gunt." Naar 
aanleiding van Wagenaars verzet tegen het monopolie van de omroepver
enigingen, die door gemeenschapsgelden werden bekostigd, wees Teulings 
op de merkwaardige houding van de CPN, die wel zendtijd voor een eigen 
omroep opeiste. Bovendien sprak hij zijn twijfel uit over de oprechte 
bedoelingen van de communisten, wanneer het ooit zou komen tot het ge
bruik van de opgeëiste rechten. Teulings en Van Sleen rekenden er op dat 
de minister spoedig met een wetsontwerp voor het radiowezen zou komen. 
Gielen zei dit toe. Enige moeite had Gielen met het geven van een verkla-
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ring voor de sterk gestegen uitgaven voor het radiowezen. Voor 1947 zou de 
minister 4.5 miljoen suppletoir aanvragen; tegenover het oorspronkelijke 
bedrag van 7 miljoen voor de radio-omroep voor 1947 stond het bedrag van 
12 miljoen voor 1948. De luisterbijdrage was intussen wel tot elf gulden ge
stegen. Dit stond in schril contrast met de belofte van Gielen op 20 december
1946 in de Tweede Kamer dat hij er samen met Lieftinck naar zou streven 
om de begroting van de omroep en de luisterbijdrage omlaag te brengen en 
het was een inbreuk op de door de regering in oktober 1946 uitgevaardigde 
loon- en prijsstop (zie hoofdstuk VI, par.VI.c). Op verzoek van mevr. 
Fortanier heeft Gielen de begroting voor 1948 voor de Radio-omroep over
gelegd aan de Kamer bij schrijven van 18 december 1947.87 De NRU had in 
financieel opzicht geen verbetering gebracht in vergelijking met de periode 
van Radio Nederland in Overgangstijd, al werd het geld volgens de minister 
verantwoord besteed aan investeringen in gebouwen, installaties en door 
het College van Rijksbemiddelaars goedgekeurde salarissen. De Kamer heeft 
Gielens verdediging op dit punt aanvaard.

Anders dan Gielen had beloofd is de indiening van een wetsontwerp ter 
regeling van het radiowezen lange tijd uitgebleven. Intussen verflauwde de 
aandacht voor het radiovraagstuk. Het Centrum voor Staatkundige Vor
ming, gelieerd aan de KVP, kwam in november 1948 met "Richtlijnen voor 
een nieuw radiobestel", waarin werd voorgesteld om de bestaande regeling 
in hoofdlijnen te handhaven, maar wel elke vijf jaren een radioverkiezing 
te houden ter vaststelling van de sterkte van de omroepverenigingen en de 
plaats die zij in het radiobestel mochten innemen.88 Deze publicatie trok 
echter weinig aandacht. Omroepverkiezingen werden veelal overbodig ge
acht, omdat het aantal leden van een omroepvereniging op veel eenvoudi
ger wijze kon worden vastgesteld. Doordat de omroepverenigingen tot een 
bevredigende samenwerking waren gekomen, was de roep om een natio
nale omroep voor een belangrijk deel verzwakt, zoals Van Sleen op 16 de
cember 1949 in de Tweede Kamer analyseerde.89 In het najaar van 1950 kon 
Gielens opvolger Rutten (KVP) in de Memorie van Toelichting op zijn be
groting voor 1951 aan de Staten-Generaal meedelen dat een ontwerp van 
wet tot regeling van de omroep en een ontwerp-AMvB, houdende de nodi
ge uitvoeringsmaatregelen, hun voltooiing naderden.90 Een voorontwerp 
van beide regelingen was op 7 juni 1950 aan de Radioraad gezonden. Op 30 
april 1951 verscheen het advies van de Radioraad. Dat het allemaal wat lang 
duurde bleek ook uit de tirade van het Tweede Kamerlid Van der Zaal 
(ARP) op 17 mei 1951 tegen Cals (KVP), de in 1950 aangetreden staatssecreta
ris van O.K.en W., belast met radiozaken: "Wij worden, geloof ik, voor de 
vijfde keer na de oorlog op dit terrein met een fopspeen naar huis gezon
den".91 Pas op 24 december 1953 werd een ontwerp-omroepwet onder ver
antwoordelijkheid van de inmiddels minister geworden Cals bij de Tweede 
Kamer ingediend. Het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op dit 
wetsontwerp dateerde van 30 november 1954. De Memorie van Antwoord 
met een uitvoerige Nota van Wijziging verscheen op 5 februari 1959. Omdat 
dit wetsontwerp de televisie buiten beschouwing had gelaten, leek het
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verstandiger een nieuw wetsontwerp voor te bereiden dat radio én televisie 
zou omvatten. Op 29 april 1966 werd het nieuwe wetsontwerp tot regeling 
van de omroep bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt; op dezelfde datum 
heeft de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk het ont- 
werp-omroepwet uit 1953 ingetrokken. Op 1 maart 1967 verscheen de wet tot 
regeling van de omroep in het Staatsblad (nr.176); de inwerkingtreding was 
bepaald op 29 mei 1969 (Stbl.211, 13 mei 1969). De regeling van 1947 werd in
tussen, na de val van het kabinet-Marijnen ten gevolge van onenigheid 
over omroepzaken (openbreking bestel), vervangen door het Radiobesluit- 
1965 (Stbl.1965, 11 november 1965).92

De regeling van 1947 heeft derhalve bijna 20 jaar stand gehouden en de 
traditionele zendgemachtigden voorlopig bevestigd in hun monopolieposi
tie. Of dit heeft bijgedragen aan de door de voorstanders van het bestel zo 
geroemde pluriformiteit? Ging het in 1947 toch niet eerder om het herstel
len van een machtspositie dan om het waarborgen van de pluriformiteit, 
gezien de boycot van een nieuwe richting zoals het Comité Nationale Om
roep (geen papiertoewijzing, geen toelating tot de Programmaraad)? In ieder 
geval hebben de voorstanders van een nationaal publiekrechtelijk omroep
wezen naar Engelse snit het onderspit gedolven. Het gezamenlijk program
ma, als symbool van de nieuwe samenwerking in de NRU, heeft weinig 
betekenis gehad, zoals in de toelichting op het wetsontwerp van 1966 werd 
vastgesteld. De enige werkelijke doorbraak in het omroepwezen is bereikt op 
een nieuw terrein dat buiten het machtsgebied van de oude omroepconces- 
sionarissen kon worden gehouden, de Wereldomroep.

In de vooroorlogse plannen voor een wereldomroep zou de zendtijdver- 
deling plaatsvinden volgens de lijnen van de binnenlandse omroep. Na de 
oorlog is het echter gelukt de Wereldomroep los te maken van de binnen
landse omroep, wegens de verwarde toestand bij de Stichting Radio Neder
land in Overgangstijd. Op dit terrein is de eenheidsomroep uit de tijd van 
het MG gecontinueerd. De omroepverenigingen hebben zich voor de duur 
van de overgangsperiode met tegenzin bij deze oplossing neergelegd. De op 
15 april 1947 in het leven geroepen Stichting Radio Nederland Wereldom
roep begon de uitzendingen op 1 juni 1947. De Wereldomroep werd tegen de 
zin van de omroeporganisaties gefinancierd uit de luisterbijdragen. Omdat 
de staat deze bestemmingsheffing - een Duits insluipsel - inde, kon hij deze 
aanwenden voor het omroepwezen in zijn geheel, ook voor de twee in de 
NRU ondergebrachte regionale zenders, die evenmin "verzuild" waren op
gezet. In ruil voor hun instemming met deze constructie hebben de om
roepverenigingen in de binnenlandse uitzendingen het monopolie herkre
gen. Natuurlijk is van de kant van de organisaties wel getracht dit verloren 
terrein te herwinnen. Teulings (KVP) heeft op 12 december 1947 in de 
Tweede Kamer zijn partijgenoot-minister gevraagd hoe deze zijn belofte ge
stand wilde doen om de geestelijke stromingen een plaats in de Wereldom
roep te geven. De KRO had immers als eerste omroep uitzendingen op het 
buitenland gericht, met name ten behoeve van de missie. Gielen hield de 
boot af met hetzelfde argument als waarmee hij de voorstanders van een
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andere organisatie van het radiobestel voor de binnenlandse uitzendingen 
had afgescheept: al deze zaken zouden bij een definitieve regeling van het 
omroepbestel aan de orde komen. Gedurende de overgangstijd zou geen 
verandering worden aangebracht in de structuur van de binnenlandse om
roep en de Wereldomroep. Dat sloot uitzendingen voor bepaalde groepen 
Nederlanders natuurlijk niet uit. Aan de wensen van de KVP werd overi
gens tegemoet gekomen. In mei 1948 werd een Programmaraad voor de 
Wereldomroep in het leven geroepen onder voorzitterschap van het Eerste 
Kamerlid P.A.Kerstens (KVP), tevens ondervoorzitter van het Stichtingsbe
stuur Wereldomroep. Deze programmaraad kon waken over de evenwich
tige behartiging van diverse "overzeese" belangen bij de uitzendingen. In
zake de Wereldomroep heeft de katholieke minister van O.K. en W. de een
heidsgedachte overeind gehouden.93
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W e d e r o p b o u w  e n  V o l k s h u is v e s t in g  
(Zal verschijnen in band D)

xn
V e r k e e r  e n  W a t e r s t a a t  
(Zal verschijnen in band D)

XI

xm
De g r o n d w e t s w ijz ig in g -1946, t w e e d e  l e z in g

a. W ijziging van hoofdstuk X III van de Grondwet (procedure van grond 
w etsh erz ien in g )

Het kabinet Schermerhorn-Drees heeft de Grondwet op twee punten wil
len herzien in verband met de ontwikkelingen in Nederlands-Indië. Het 
ene voorstel betrof de mogelijkheid om voortaan dienstplichtige militairen 
zonder hun toestemming buiten het grondgebied van het Koninkrijk in 
Europa te zenden, het andere de vergemakkelijking van de wijzigingsproce- 
dure van de Grondwet, waardoor ontbinding van het parlement niet vereist 
was. Juist dit tweede voorstel, waaraan hier eerst aandacht zal worden ge
schonken, was van groot gewicht. Indien namelijk voor dit voorstel niet de 
vereiste meerderheid in tweede lezing kon worden gevonden, betekende 
zulks dat het kabinet-Beel niet de volle vier jaar zou kunnen uitzitten. Al
gemeen verwachtte men immers dat juist met het oog op het scheppen van 
ruimte voor een nieuwe rechtsorde met de Overzeese Gebieden ter inlos
sing van de koninklijke belofte van 1942 de Grondwet binnen niet al te 
lange tijd een algemene revisie diende te ondergaan (vergelijk de Inleiding 
van hoofdstuk XV). Dat betekende dat ontbinding van de Kamers volgens 
de geldende procedure tot herziening van de Grondwet vóór het verstrijken 
van de zittingstermijn van de Tweede Kamer en derhalve van het kabinet 
moest worden verwacht.

In deel I van de Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945 is 
aangegeven dat het voorstel tot wijziging van de procedure van grondwets
herziening de instelling van een Kamer voor Grondswetsherziening be
helsde. Nadat de eerste lezing van een grondwetsherziening op de gewone 
manier door de Staten-Generaal zou zijn aanvaard, zouden er verkiezingen 
worden gehouden voor de 100 vertegenwoordigers van deze Kamer voor 
Grondwetsherziening, die het voorstel tot grondwetsherziening vervolgens 
zou moeten overwegen en met drie-vijfde van het aantal leden dit voorstel 
kon aannemen. De Kamer voor Grondwetsherziening zou een dag na aan
neming of niet-aannemen van het voorstel tot grondwetsherziening haar 
functie beëindigen. Ontbinding van de Kamers van de Staten-Generaal zou
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in deze prodedure voor de herziening van de Grondwet niet meer plaats 
vinden. Hoewel de gedachte om de procedure van de grondwetsherziening 
te vereenvoudigen zeker niet nieuw was, was men in een aantal fracties in 
de Kamers bij de eerste lezing van dit voorstel tot instelling van de Kamer 
voor Grondwetsherziening gekant tegen deze nieuwigheid en bevreesd 
voor de gevolgen op lange termijn ten aanzien van het gewicht van de 
Grondwet in het Nederlands staatsbestel. In de Tweede Kamer werd het re
geringsvoorstel op 2 mei 1946 dan ook slechts gesteund door de katholieken 
en socialisten, terwijl de CPN niet aan de stemming deelnam (42 tegen 20); 
in de Eerste Kamer kwam een zeer krappe meerderheid tot stand (24 tegen 
20), omdat enkele katholieken hier met ARP, CHU en PvdV tegen stemden.

Uit de schriftelijke behandeling van het betrokken wetsontwerp in 
tweede lezing in de Tweede Kamer bleek dat de meningen over het ontwerp 
niet waren gewijzigd. Beel heeft in de Memorie van Antwoord getracht de 
bezwaren tegen het regeringsvoorstel te ontzenuwen: de stabiliteit zou ook 
in de nieuwe herzieningsprocedure zijn gegarandeerd; men moest niet te 
bang zijn voor het onbekende. Maar het haalde weinig uit. Tijdens de ple
naire behandeling in de Tweede Kamer op 30 oktober 1946 bleken ARP, 
CHU, PvdV én de CPN een gesloten front te vormen tegen het wetsvoorstel. 
Schouten (ARP) verklaarde kort en bondig tegen het wetsontwerp te zijn. 
Beernink (CHU) wenste het gewicht van de Grondwet boven de andere wet
ten gehandhaafd te zien in de belemmeringen die de geldende Grondwet 
opwierp bij de herzieningsprocedure. Ook de liberalen vonden de nadelen 
van het wetsvoorstel groter dan de voordelen; volgens Korthals zou de ge
wijzigde meerderheidseis in tweede lezing (van twee-derde naar drie-vijfde) 
aanzienlijke verschuivingen op politiek gebied mogelijk maken.

Een tegenslag voor de regering was het verzet van de CPN, die op de wip 
zat: van de CPN kon het afhangen of de tweederde meerderheid in de 
Tweede Kamer kon worden behaald. Weliswaar was de CPN teleurgesteld 
dat zij niet mocht deelnemen aan een progressief kabinet, maar bij een aan
tal zaken had de CPN zich in de praktijk aan de zijde van de regeringsmeer
derheid in de Tweede Kamer opgesteld zoals bij de wet op de uitzending van 
de Commissie-Generaal naar Indië. Tegen de uitzending van troepen naar 
Indië was de CPN echter fel gekant, dus ook tegen het tweede voorstel in dit 
wetsontwerp tot herziening van de Grondwet dat tegelijk met het plan tot 
instelling van een Kamer voor Grondwetsherziening aan de orde was. Het 
feit dat alle fracties - met uitzondering van de CPN - hadden aangekondigd 
het tweede voorstel te steunen, maakte dat de CPN haar verlies bij het ene 
voorstel ging compenseren door het toebrengen van de nederlaag aan het 
andere regeringsvoorstel. Zo is het ook begrijpelijk dat de bezwaren van de 
CPN tegen de Kamer voor Grondwetsherziening een tamelijk opportunisti
sche indruk wekten. Wagenaar beweerde nu dat de referendumachtige wijze 
van de verkiezingen voor de Kamer voor Grondwetsherziening een anti
communistische campagne mogelijk kon maken, dus het geven van gele
genheid tot invoering van anti-communistische maatregelen in de Grond
wet. Hoewel de nationale campagne op politiek niveau tegen het commu-
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nisme pas goed losbarstte in 1948 onder invloed van de naderende Kamer
verkiezingen, nadat de CPN na de verscherping van het Oost-West-conflict 
en de Coup van Praag de Moskoulijn was gaan volgen en daarmee de con
frontatie zelf had bevorderd, kon Wagenaar ook al op dat moment, 30 okto
ber 1946, reden hebben om een anti-communistische kruistocht te vrezen. In 
het hoofdstuk Binnenlandse Zaken (par. Vl.a) is beschreven hoe Beel in het 
debat over zijn regeringsverklaring de kloof tussen de CPN en de andere 
politieke partijen heeft proberen uit te diepen, waarin hij in september 1946, 
naar aanleiding van het Kamerdebat over de rellen in Amsterdam bij de 
uitzending van de eerste dienstplichtige militairen naar Indië, nadrukkelijk 
en in on-parlementaire termen werd bijgevallen door de machtigste man in 
de Tweede Kamer, KVP-fractievoorzitter Romme. Joekes (PvdA) evenwel 
heeft het betoog van Wagenaar hoogst dubieus gevonden: volgens hem ging 
het de CPN op dat moment slechts om het tegenhouden van de nodige - en 
parlementair gesteunde - hervormingen in de verhouding tussen Neder
land en Indië. Het vreemde was immers dat de CPN bij de eerste lezing in de 
Eerste Kamer dit voorstel tot herziening van de Grondwet had gesteund. 
Daar stond tegenover dat de CPN de nodige wrok en argwaan kon koesteren 
naar aanleiding van een serie gebeurtenissen sedert de kabinetsformatie, 
juist op het punt van de Indische politiek zoals bij de onduidelijkheid over 
de instructie van de uit te zenden Commissie-Generaal naar Indië (debatten 
in parlement, 16 en 30 augustus 1946, zie hoofdstuk XIV.B).

Romme en Van der Goes hebben nog alle moeite gedaan het voorstel te 
redden. Eerstgenoemde hield een betoog, waarin hij uitging van de raadple
ging van de volkswil als grondslag van de procedure bij de grondwetsher
ziening. In het nieuwe systeem was deze raadpleging volgens Romme beter 
gewaarborgd, omdat het algemene politieke beleid werd gescheiden van de 
grondwetsherziening. De vermenging van de grondwetsherziening met de 
gewone periodieke verkiezingen, zoals die al voor de oorlog usance werd, 
maakte het voor de kiezers moeilijk een uitspraak te doen over de voorstel
len tot grondwetsherziening die ter tafel lagen. Van der Goes meende dat 
het zo was, dat ieder, die spoedig rechtshervorming wilde - "en wij weten 
allemaal, dat daarvoor in de eerste plaats actueel is de kwestie van Indone
sië" zich voor de instelling van een Kamer voor Grondwetsherziening 
moest verklaren. Het ene voorstel had te maken met de toekomst; het an
dere - om troepen overzee te sturen - met de liquidatie van het verleden. In 
zijn antwoord sloot Beel zich aan bij de stellingen van Romme: de politieke 
zuiverheid rondom de grondwetsherziening werd met het aanhangige 
voorstel gediend. Verder veronderstelde Beel dat de Staten-Generaal zich in 
eerste lezing vrijer over een voorstel tot herziening van de grondwet zou
den kunnen uiten, nu geen ontbinding hen meer bedreigde. Tenslotte wees 
Beel er op dat ontbinding van de Kamers en het organiseren van verkiezin
gen vanwege een herziening van de Grondwet het bestuursbeleid te zeer 
zouden verlammen, gelet op de nood van het land in een tijd van weder
opbouw. De regering moest rustig kunnen doorwerken aan het beleid.
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De oppositie wist echter maar al te goed dat in het geldend systeem een 
grondwetsherziening, dus ook een aanstaande reconstructie van het Rijk 
via de Grondwet, slechts kon worden doorgevoerd met de steun van een 
tweederde meerderheid in de Kamers. De smalle rooms-rode coalitie, waar
op het kabinet-Beel steunde, zou derhalve verplicht zijn steun te zoeken bij 
enige oppositiepartijen. Dat betekende dat het regeringsvoorstel tot veran
dering van de grondwet met het oog op de ontwikkelingen in Indië sterk re
kening moest houden met de opvattingen van een deel van de oppositie en 
dat mogelijkerwijze dat deel van de oppositie zijn instemming met de 
grondwetsherziening in tweede lezing zou laten afhangen van de uitbrei
ding van de basis van de regeringscoalitie. De CHU en de VVD hebben in
1948 - zoals beschreven zal worden bij de behandeling van de grondwets
herziening van 1948 - zo geopereerd. Vanuit deze redenering is het begrijpe
lijk dat de oppositie in overgrote meerderheid niets voelde voor een Kamer 
voor Grondwetsherziening, waardoor de grondwetsherziening uit de alge
mene politiek strijd om de regeringsmacht dreigde te worden gehaald. Het 
vraagstuk hoe de ontwikkelingen in de Overzeese Gebiedsdelen tegemoet 
moesten worden getreden heeft in de parlementaire behandeling in tweede 
lezing van dit wetsontwerp de houding van zowel de CPN als de oppositie 
beheerst. De uitslag in de Tweede Kamer luidde dan ook 57 tegen 36 (KVP en 
PvdA tegen de rest), zodat de benodigde twee-derde meerderheid niet was 
gehaald. Z on  de regering spoed willen betrachten bij de totstandkoming van 
een deel van de voorgenomen grote grondwetsherziening ten behoeve van 
de nieuwe rechtsorde tussen Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen, zoals 
die niet lang na dit debat over de voorstellen tot herziening van de Grond
wet bij het Akkoord van Linggadjati (november 1947) werd uitgetekend, dan 
betekende deze uitslag dat de dagen van het kabinet-Beel geteld waren. De 
oppositie kon zich machtig wanen.1

b. H erziening art. 192 (uitzending dienstplichtigen overzee)
Het tweede punt van de grondwetsherziening, waarvoor in tweede lezing 

instemming van het parlement werd gevraagd, betrof de wijziging van art. 
192 van de Grondwet, volgens welk artikel dienstplichtigen te land niet dan 
met hun toestemming naar de Overzeese Gebiedsdelen konden worden ge
zonden. Bij KB van 4 september 1944 (E.45) was vanwege de strijd van het 
Koninkrijk tegen Japan en de Asmogendheden uitzending wél mogelijk ge
maakt, wanneer het belang van het Koninkrijk zulks vorderde. Om te 
voorkomen dat een hele strijd zou ontbranden over de legitimiteit van de 
wetsbesluiten uit oorlogstijd had het vorige kabinet gezocht naar een for
mule die het art. 192 liet bestaan, maar de mogelijkheid tot uitzending van 
dienstplichtigen wel mogelijk maakte door deze te laten regelen door een 
nadere wet. Op 2 mei 1946 kreeg dit voorstel in eerste lezing de steun van de 
gehele Tweede Kamer met uitzondering van de communisten; de Eerste 
Kamer was op 14 mei 1946 meer verdeeld, omdat enkele senatoren - een 
ARP-er, de gehele CHU en een onafhankelijke - de procedure van de her
ziening onjuist vonden en derhalve met de CPN tegen stemden (36 tegen 8).
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Enige haast was wel geboden met de herziening van art. 192 van de 
Grondwet, omdat de uitzending naar Indië van de "7-december"-divisie, 
voornamelijk bestaande uit dienstplichtigen, op handen was. De versche
ping van deze divisie was al lang en breed aan de gang, toen de herziening 
van art. 192 in tweede lezing aan de orde kwam. Dat betekende dat - totdat de 
wijziging van art. 192 in tweede lezing zou zijn afgehandeld en in het 
Staatsblad zou zijn geplaatst - die dienstplichtigen van de eerste divisie wer
den uitgezonden op basis van het genoemde Londense noodbesluit. Ook al 
kon men de moeilijkheden in Indië voor een deel zien als gevolgen van de 
oorlog met Japan, toch plaatste de toepassing van dit noodbesluit de mili
taire autoriteiten voor grote problemen bij de voorlichting aan de troepen. 
Bij de behandeling van het wetsontwerp tot herziening van de Grondwet 
(art. 192) in tweede lezing hebben verschillende leden van de Eerste Kamer 
zich dan ook afgevraagd waarom de regering niet onmiddellijk na de eerste 
Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal na de verkiezingen de 
voorstellen tot herziening van de Grondwet ter tweede lezing had inge
diend. Een spoedige verwezenlijking van de herziening van de Grondwet 
op dit punt had volgens deze senatoren de twijfel onder de dienstplichtigen 
over de juridische basis van hun uitzending naar Indië kunnen wegnemen. 
Daarmee zou men een van de oorzaken van de in september 1946 ontstane 
rellen in Amsterdam, toen de eerste schepen met militairen naar Indië zou
den vertrekken, hebben kunnen voorkomen. Beel heeft later betoogd dat 
het kabinet in de eerste weken van zijn bestaan te veel zaken van gewicht 
heeft moeten behandelen om de oude gewoonte van een onmiddellijke in
diening van de voorstellen tot grondwetsherziening in tweede lezing te 
kunnen voortzetten. Volgens Beel was een kabinet vrij een datum te bepa
len voor deze indiening. De indruk bestaat echter dat het kabinet de indie
ning bewust heeft vertraagd, teneinde de uitzending van de Commissie-Ge- 
neraal naar Indië en de eerste activiteiten van deze Commissie in republi
keinse en buitenlandse ogen niet te verzwaren door tegelijk de Grondwet op 
het punt van de uitzending van dienstplichtigen te wijzigen. Het kabinet 
zou dan de onrust bij de militairen op de koop toe hebben genomen. Deze 
vertragingspolitiek van het kabinet had in zoverre succes, dat de behande
ling van de herziening van art. 192 in tweede lezing viel na de totstandko
ming van een wapenstilstand in Indië. Aldus kon de beschuldiging als zou 
de herziening van art. 192 duiden op agressieve bedoelingen in Indië bij 
voorbaat worden ontkracht.

Het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer in tweede lezing inzake dit 
deel van de grondwetsherziening dateerde van 10 oktober 1946. De scheids
lijn tussen de politieke partijen weerspiegelde de afloop van de politieke 
verwerking van de rellen van 21 september 1946 bij de troepenverschepin- 
gen in Amsterdam, waarbij een dode te betreuren was. De interpellatie van 
de communist Wagenaar over deze rellen - ondergebracht in hoofdstuk 
XIV.B - was besloten met een Kameruitspraak (50 tegen 10 CPN-ers) ten 
gunste van het regeringsbeleid. Vanzelfsprekend bleven de communisten 
opponeren tegen uitzending van troepen naar Indië en vreesden zij dat de
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grondwetsherziening op dit punt alleen maar de mogelijkheid van een ko
loniale oorlog dichterbij bracht. Vandaar hun in de voorafgaande beschrij
ving van de discussies over het voorstel tot wijziging van de procedure van 
de herziening van de Grondwet genoemde wrok, die er toe leidde dat de 
CPN-fracties hun nederlaag bij de verhindering van de troepenuitzendin- 
gen hebben verhaald op het andere aanhangige onderwerp tot herziening 
van de Grondwet. De overige partijen steunden het voorstel inzake art. 192, 
hetzij vanuit de overtuiging dat recht en veiligheid in Indië dienden te 
worden hersteld en de Grondwet de inzet van de daartoe strekkende midde
len moest mogelijk maken, hetzij omdat dit voorstel zonder meer een ver
betering van de Grondwet werd geacht.

In de Memorie van Antwoord van 21 oktober 1946 kon Beel, onder ver
wijzing naar de inmiddels tot stand gekomen wapenstilstand in Neder- 
lands-Indië, getuigen dat de troepen overzee slechts dienden tot herstel van 
recht en veiligheid. In het mondelinge debat over deze grondwetswijziging 
herhaalde Romme de stellingname van Beel, waaraan hij toevoegde dat 
Nederlanders evengoed offers dienden te brengen voor recht en vrijheid in 
Indië als voor recht en vrijheid in eigen land. Schouten (ARP) en Korthals 
((PvdV) waren kortweg voor, terwijl Beernink (CHU) meende dat dit 
grondwetsartikel al zo vaak was aangepast aan de omstandigheden dat ook 
deze wijziging er mee door kon. Van der Goes van Naters vond de wijziging 
aanvaardbaar, omdat uitzending overzee voortaan geen regeringszaak meer 
was. Doordat uitzending gebonden werd aan een wet - Van der Goes hoopte 
dat bij elk geval van uitzending overzee een speciale wet tot stand zou ko
men -, kregen de Kamers de beslissingsbevoegdheid. Aldus konden de Ka
mers in zijn visie als een rem werken "tegen verder gaande militaire plan
nen, waartegen nu die rem niet bestaat". De PvdA-fractieleider verwachtte 
derhalve dat de Kamers er in de nieuwe verhoudingen op konden toezien 
dat men aan Nederlandse kant niet verder zou gaan dan de wapenstil- 
standsovereenkomst toeliet, namelijk de vervanging van de Britse troepen 
door Nederlandse. Hij zag hierin een verheugende garantie voor diegenen, 
die de nieuwe rechtsorde met Indonesië voorstonden. Juist het feit dat de 
socialisten met dit voorstel meegingen moest voor iedereen duidelijk ma
ken dat de klok in Indië niet werd teruggedraaid, aldus Van der Goes. Deze 
laatste stelling werd onderstreept door het PvdA-Kamerlid Palar, die vooral 
verwees naar de wapenstilstand in Indonesië als bewijs voor de goede be
doelingen van de regering.

De communisten waren niet zo optimistisch over de gunstige uitwerking 
van dit nieuwe grondwetsartikel 192 en over de goede bedoelingen van de 
regering. Stokvis wees er op dat in 1887 een voorstel van de regering om 
dienstplichtigen te kunnen uitsturen verworpen was door katholieken en 
liberalen die vonden dat deze last niets te maken had met de verdediging 
van het land, waarvoor dienstplichtigen immers werden ingelijfd. De wijze, 
waarop de overheid de soldaat voortaan kon gebruiken, was fascistisch, om
dat de staatsburger werd tot willoos, onpersoonlijk werktuig van de over
heid. De regering moest maar vrijwilligers nemen. Centraal bleef voor
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Stokvis de eis dat de belanghebbenden moesten kunnen instemmen met 
hun uitzending overzee, de kern van het oude grondwetsartikel 192. Paul de 
Groot meende dat de regering de uitzending van troepen op de een of an
dere wijze wilde sanctioneren en dat de uitzending slechts oorlog kon bete
kenen. Hij hielde de fractie van de PvdA verantwoordelijk voor de gevol
gen van de steun aan deze herziening. Beel wees de beschuldigingen van de 
CPN van de hand: de wapenstilstand met de Republiek betekende dat de 
Republiek vertrouwen had in de Nederlandse bedoelingen. Nadat in tweede 
termijn de CPN weer de taak van de troepen overzee in het geding had ge
bracht, meende Beel dat de CPN niet-zakelijke argumenten hanteerde bij de 
beoordeling van dit voorstel tot grondwetsherziening. Met uitzondering 
van de CPN steunden daarop alle fracties het regeringsvoorstel (84 tegen 9).

De behandeling in de Eerste Kamer van het voorstel tot wijziging van art. 
192 verliep nog soepeler dan in de Tweede Kamer, omdat nu inmiddels het 
Akkoord van Linggadjati tussen Nederland en de Republiek was bereikt. Dit 
Akkoord was in de Tweede Kamer door de regeringspartijen én door de 
CPN aanvaard, zij het in de beperkende formule van de motie-Romme-Van 
der Goes. De conclusie uit dit Akkoord voor het aanhangige wetsvoorstel in 
de Eerste Kamer luidde bij de CPN dat de grondwetsherziening inzake art. 
192 overbodig was geworden. Door het Akkoord waren immers vrede en 
veiligheid bereikt. De andere fracties in de senaat zagen in het Akkoord de 
onderstreping van de vredelievende bedoelingen van Nederland, waardoor 
oppositie tegen dit wetsvoorstel vanuit de vrees voor een koloniale oorlog 
met behulp van Nederlandse dienstplichtigen van elke zin ontbloot was. 
Alleen vroeg Donkersloot (PvdA) zich op 23 december 1946 af of de Repu
bliek akkoord was gegaan met de Nederlandse troepenmacht overzee, om
dat vanuit die troepenmacht een zekere explosieve dreiging kon uitgaan. 
Beel meende echter dat de sterkte aan Nederlandse manschappen in Indië 
bij de wapenstilstand was vastgelegd. Van een dreiging door deze troepen 
was volgens Beel geen sprake, aangezien de vertrouwensbasis in Indonesië 
op dat moment groot was. De senaat aanvaardde vervolgens het wetsvoor
stel met 28 tegen 3(CPN). Op 27 december 1946 verscheen de wet in het 
Staatsblad (G.398).2 In aansluiting hierop werd begin 1947 een wetsontwerp 
ingediend dat de Dienstplichtwet wijzigde om uitzending van dienstplichti
gen overzee zonder hun toestemming mogelijk te maken. Anders dan Van 
der Goes bij de behandeling in tweede lezing van de grondwetsherziening 
van art. 192 had gehoopt was dit wetsontwerp (zie het hoofdstuk Oorlog en 
Marine) zeer ruim gesteld en kreeg het parlement geen mogelijkheid de 
duur van het verblijf overzee van geval tot geval te bepalen. Het wetsont
werp verlangde een blanco volmacht. In de subparagraaf over deze wijziging 
van de Dienstplichtwet (hfdst. III, par. III.c) is beschreven dat deze volmacht, 
aan de regering niettemin is verleend, met slechts de CPN tegen.
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AANTEKENINGEN:

1 Zie over de gang van zaken rond het voorstel tot instelling van een Kamer voor Grond
wetsherziening: P.J. Oud, Het constitutionele recht van het Koninkrijk, II, 2e druk, Zwolle 
1970, pp. 42-43. Zie Duynstee-Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, hfdst. VIII, par. 1, 
voor de eerste lezing van dit voorstel; idem, par. 2, voor eerste lezing art. 192.

2 De twee wetsontwerpen (tot herziening van hfdst. XIII van de grondwet, strekkende tot 
wijziging van de bepalingen betreffende de veranderingen; tot wijziging van art. 192 van de 
Grondwet) zijn bij de Tweede Kamer ingediend op 17 augustus 1946 en genummerd als nr. 
263, Bijlagen HTK 1946-1947. De behandeling in de Tweede Kamer vond plaats op 30 oktober 
1946, pp. 102-123 I en in de Eerste Kamer op 23 dec. 1946, pp. 102-107. Bij de grondwetsher
ziening van 1956 is dit artikel 192 vervallen. Voor de context en E.45, KB van 4 sept. 1945, zie: 
J.C.E. van den Brandhof, De besluitenwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, 
Deventer 1986, hfdst. VII, par. 7.

2126



A. De West

In le id in g
In de periode van het kabinet-Beel zijn ten aanzien van de rijksdelen 

overzee in Midden- en Zuid-Amerika, namelijk de Nederlandse Antillen - 
toen nog kortweg Curaqao genoemd naar het belangrijkste eiland van de 
groep Boven- en Beneden-Windse eilanden - en Suriname, enige voorzie
ningen getroffen, die de basis hebben gelegd voor de na-oorlogse verhou
ding tussen Nederland en de West, zowel financieel als staatkundig, voor de 
volgende decennia. Het begin van deze voorzieningen was de instelling van 
een Welvaartsfonds Suriname, dat beoogde op lange termijn financiële 
hulp van Nederland aan het arme Suriname te bieden. Met dit Welvaarts
fonds Suriname heeft Nederland als staat een begin gemaakt met het feno
meen ontwikkelingshulp.1 Van groot gewicht is geweest de herziening van 
de staatsregelingen voor Suriname en de Antillen, die begin 1948 haar beslag 
kreeg. In de West vond men algemeen dat hiermede wel zeer laat de belofte 
van Koningin Wilhelmina van 1942 tot herstructurering van de verhou
ding tussen Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen werd ingelost en dat 
deze inlossing niet erg ruimhartig was geschied. Van de kant van de rege
ring wilde men echter blijven binnen de grenzen van de bestaande Grond
wet, omdat invoering van verder gaande hervormingen bij noodrecht on
getwijfeld was gestuit op ernstig verzet van zowel een deel van de rege
ringsgezinde fracties in de Kamers als van een groot deel van de oppositie.

Begrijpelijkerwijze heeft deze ontwikkeling rond de herziening van de 
staatsregelingen weer zijn weerslag gehad op het gedrag van het merendeel 
van de delegatieleden uit de West, die deelnamen aan de Rondetafelconfe
rentie van 1948 met Nederland over de gewenste nieuwe structuur van het 
Koninkrijk-nieuwe-stijl. Dat Koninkrijk immers moest gaan ontstaan na de 
grondwetswijziging-1948; dat Koninkrijk zou in een Unie verbonden wor
den met de Verenigde Staten van Indonesië; aan het hoofd van Unie en 
Koninkrijk zou het staatshoofd van Nederland staan. Van de kant van de 
West had men de indruk dat Indonesië sneller hervormingen had kunnen 
afdwingen - namelijk via het Akkoord van Linggadjati - en dat Nederland al 
min of meer beslist had over een bepaalde staatsstructuur en over de afba
kening tussen hetgeen zou behoren tot de inwendige aangelegenheden en 
tot de gemeenschappelijke zaken. De Rondetafelconferentie had geen andere 
bevoegdheid dan aanbevelingen te doen over de nieuwe structuur die op 
een nadere conferentie nog moest worden bepaald. Ondanks de wrevel 
hierover is uiteindelijk deze conferentie met de West een succes geworden, 
ook al heeft een deel van de delegatie van de Antillen geweigerd aan de be
raadslagingen deel te nemen. De meeste aanbevelingen zouden later wor
den verwerkt in de interimregeling-1950 en tenslotte in het Statuut voor het

X IV
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Koninkrijk der Nederlanden. Van groot belang was dat aan Nederlandse 
kant de conclusies van de conferentie met de West van 1948 een brede par
lementaire instemming hebben gevonden. Die instemming zou Kamer
breed zijn geweest, indien niet de communisten vanwege de gerezen con
frontatie tussen Oost en West en de doorwerking daarvan in de Neder
landse binnenlandse politieke verhoudingen, nog aangescherpt door het 
volstrekt oppositionele standpunt van de CPN inzake de dekolonisatie, van 
de conferentie waren uitgesloten geweest. Het is de verdienste van Beel en 
Jonkman geweest om door behoedzaam manoeuvreren de plannen voor de 
West niet alleen voor Nederland, maar ook voor de West politiek zo accep
tabel mogelijk te maken. De getroffen tijdelijke reconstructies - de staatsre- 
gelingen-1948 - waren flexibel genoeg om de West ruimte te geven naar de 
verhoudingen van het Koninkrijk-nieuwe-stijl te groeien.

1. W elvaartsfonds Surinam e
Suriname had al bijna honderd jaar een tekort op de begroting gehad, dat 

bijgepast werd door Nederland. Alleen in de oorlogsjaren was er tijdelijk, 
vanwege de hoge prijzen voor het bauxiet, een sluitende landshuishouding 
gevoerd. De oorlogstijd had daarbij ook nadelen gehad: plantages waren 
verlaten en verwilderd en de kleine landbouw was vrijwel vernietigd. Om 
welvaartsherstel op lange termijn mogelijk te maken en de onmondigheid 
van de bevolking te beëindigen heeft de regering een oud initiatief van de 
jaren dertig nieuw leven ingeblazen, namelijk de rijkssubsidie splitsen in 
een subsidie op de begroting en een uitkering uit een te stichten welvaarts
fonds, al ging de regering er van uit dat de begroting voortaan sluitend kon 
worden gemaakt. In het wetsontwerp, dat de stichting van het Welvaarts
fonds Suriname beoogde en op 30 december 1946 bij de Tweede Kamer werd 
ingediend, werd vastgelegd dat het fonds met ingang van het jaar 1947 
gedurende vijf jaar 8 miljoen gulden per jaar zou ontvangen uit de rijkskas 
in Nederland. Het fonds zou beheerd worden door de gouverneur van Su
riname en een Raad van Advies, waarvan de gouverneur voorzitter zou 
zijn. Deze Raad diende te adviseren over het werkplan, volgens welk de 
uitgaven van het fonds besteed zouden worden voor een door de gouver
neur ontworpen meerjarig constructief welvaartsplan - dat in verkorte 
vorm als bijlage bij dit wetsontwerp was gevoegd. Het werkplan zou aan de 
Staten van Suriname en de Staten-Generaal in Nederland moeten worden 
overgelegd. De ministers van Overzeese Gebiedsdelen en van Financiën 
dienden dit werkplan goed te keuren. Pas dan kon de besteding van de gel
den volgen. Blijkens de Memorie van Toelichting werd bij de besteding van 
de gelden uit dit op te richten fonds gedacht aan de ontwikkeling van land
bouw en veeteelt, de visserij en kleine industrieën, alsook aan de bouw van 
een centraal ziekenhuis en aan de aanleg van een wegennet. Aankopen uit 
het fonds zouden in Nederland dienen plaats te vinden in verband met de 
deviezenproblemen. De Staten van Suriname hadden in hun advies over 
dit wetsontwerp aan de regering laten weten dat de bevoegdheden die in dit 
ontwerp aan de Nederlandse organen waren gegeven moeilijk te verenigen
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waren met de veranderde opvattingen over de verhouding tussen de West 
en Nederland. De Nederlandse regering was echter van mening dat de in
schakeling van een Raad van Advies en van de Staten bij de opstelling van 
het definitieve werkplan een goede tegemoetkoming aan de wens naar zelf
standigheid in deze zaak vormde. Dat Nederlandse organen bevoegdheden 
hielden over de besteding van Nederlands geld was volgens de regering 
"wellicht niet onredelijk". De regering had Suriname bij de opstelling van 
dit wetsontwerp al ruimer armslag gegeven, door te bepalen dat èlle leden 
van de Raad van Advies voorgedragen zouden worden door de Staten van 
Suriname (was eerst: 3 van de 4).

Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer was men enthousiast over dit 
voorstel. Wel had men nogal wat vragen over dit wetsontwerp, zoals de 
vraag of het bedrag aan hulp voldoende was, of er geen welvaartsplanbu- 
reau voor Suriname nodig was en of Suriname niet zelf het fonds geheel 
moest beheren. Het eerste vraagstuk was al in het Voorlopig Verslag aange
sneden. Daarbij wezen verscheidene Kamerleden op de nog openstaande 
schulden van Suriname. Delging van deze schulden en een behoorlijke fi
nanciële injectie zouden wel eens veel meer geld kunnen vragen dan het 
voorziene bedrag in dit wetsontwerp. De Memorie van Antwoord gaf toe dat 
een hoger bedrag zeer wel nuttig besteed kon worden, maar dat de Neder
landse financiën geen hoger bedrag toelieten. In de Kamer werd op 3 juli
1947 dit standpunt door Bierema(PvdV) wel gedeeld, al tekende hij aan dat 
kenners van Suriname een bedrag van 500 miljoen gulden voor dezelfde 
periode realistischer hebben genoemd. Het liberale Kamerlid vond echter 
aan de andere kant dat het niet alleen een kwestie van geld was en dat de re
gering niet met subsidies kon gaan strooien. De regering kon volgens hem 
immers niets anders doen dan het bedrijfsleven stimuleren. De Surinamers 
zelf moesten de mogelijkheden die geboden werden uitbuiten. Meijerink 
(ARP) was overtuigd van de wil van grote groepen van de Surinaamse be
volking om aan te pakken. Hij vond het bedrag aan hulp te laag geraamd, 
maar was tevreden met de mededeling van de regering dat meer geld zeker 
goed besteed kon worden en hoopvol gestemd voor de toekomst. Ook De 
Kort (KVP) achtte het voorziene bedrag te laag, maar uit monetaire overwe
gingen voor Suriname weer te hoog vanwege het inflatoire karakter van de 
geldhoeveelheid van deze hulp voor de beperkte economie van Suriname. 
Productieve geldbeleggingen van particuliere zijde moesten worden aange- 
moedigd, al vereiste dat een aanpassing van het bestuursapparaat in Para
maribo. In dit verband wees dit Kamerlid op het gebrek aan arbeidskrachten 
in Suriname. Aangezien de regering immigratie van vreemde arbeids
krachten in Suriname wilde bevorderen, meende De Kort dat het ook een 
Nederlands belang was wanneer bijvoorbeeld Nederlandse landbouwers 
richting Suriname vertrokken. Ook de PvdA-fractie was bij monde van 
Logemann en Nederhorst bevreesd dat het fonds onvoldoende was om de 
welvaart in Suriname aan te zwengelen. Te meer daar de regering in de 
Memorie van Antwoord had laten weten dat het Welvaartsfonds eventueel 
ook moest dienen ter afdekking van de begrotingstekorten van Suriname.
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De regering hield bij monde van Jonkman op dit punt voet bij stuk en acht
te het onmogelijk het bedrag van het Welvaartsfonds te verhogen. Wel zou 
het sluitend maken van de begrotingen in Suriname een onderwerp van 
nader beraad voor de regering vormen, juist ook vanwege de voorgenomen 
nieuwe staatsregeling voor Suriname en de verantwoordelijkheid voor de 
eigen begroting die daaruit zou voortvloeien. In ieder geval voelde de rege
ring er niet voor het subsidiebedrag op de landsbegroting naar het voorbeeld 
van het bedrag uit het Welvaartsfonds voor vijf jaar vast te leggen.

Een volgend punt betrof de vraag of een welvaartsplanbureau nodig was - 
een vraag van de PvdA uiteraard - en of niet een vertegenwoordiger van de 
beide toezichthoudende ministers in Suriname in samenwerking met dit 
bureau en de Surinaamse bestuurders besluiten kon nemen. Het toezicht 
van de beide ministers moest zich dan beperken tot het aangeven van 
hoofdlijnen. De instelling van een planbureau dat zou zorg dragen voor het 
werkplan nam de regering zonder veel moeite van de PvdA over, aangezien 
de regering dat al had beoogd; aan de vaststelling van het plan door de beide 
ministers viel niet te wrikken. De verantwoordelijkheid voor een doelma
tige besteding van de gelden van de schatkist woog daarvoor te zwaar. 
Logemann was echter van mening dat te verwachten was dat de Surinaamse 
regering na de nodige reconstructie van het Koninkrijk het beheer van het 
fonds zou krijgen en dat het beter was daar maar vast rekening mee te hou
den. Jonkman antwoordde dat tezijnertijd de zaak wel anders zou worden 
opgezet. De minister was op dit punt even strak als op dat van de hoeveel
heid geld voor het fonds. De aandrang van zijn partijgenoot Nederhorst om 
de uitvoering van het plan aan Suriname zelf over te laten, wees Jonkman 
dan ook af. Men was echter in de Tweede Kamer zo overtuigd van de finan- 
cieel-economisch moeilijke situatie in Suriname dat men het regerings
voorstel, hoezeer ook paternalistisch van opzet, zonder hoofdelijke stem
ming aanvaardde.

Nadat in de Eerste Kamer het wetsontwerp aanleiding had geboden om 
onder meer het bevolkingsvraagstuk in Suriname nog eens onder de loupe 
te nemen - Algra (ARP) wenste emigratie vanuit Nederland naar Suriname, 
De Zwaan (CHU) zag meer in verbetering van het onderwijsniveau in dat 
land en Kropman (KVP) legde de oorzaak van de onderbevolking bij de 
slechte medische voorziening - kon Lieftinck in deze Kamer, bij afwezigheid 
door ziekte van minister Jonkman, de behandeling van het wetsontwerp 
afsluiten door de historische dimensie van dit wetsontwerp vanuit zijn ei
gen politieke betrokkenheid te belichten. Volgens hem was de instelling van 
dit fonds een gevolg van een kentering in de mentaliteit bij de Nederlandse 
bevolking, bij regering en parlement, waardoor een vraagstuk als de wel- 
vaartsverheffing van Suriname, waarvoor in het verleden onvoldoende 
aandacht was, in de belangstelling stond. Lieftinck achtte het een roeping 
van Nederland op dit gebied werkzaam te zijn. De kentering in het besef 
over de taak op dit gebied hing volgens hem samen met de kentering op het 
gebied van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. In de 
Eerste Kamer werd vervolgens het wetsontwerp zonder hoofdelijke stem-
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ming aanvaard. De wet kon op 1 augustus 1947 in het Staatsblad (H.285) ver
schijnen.2

Bij de behandeling van de begroting voor Overzeese Gebiedsdelen voor
1948 in december 1947 in de Tweede Kamer bleek dat de invoering van het 
Welvaartsfonds Suriname nogal wat problemen had opgeworpen, waarover 
van verschillende kanten in de Kamer vragen werden gesteld. Zo was het 
planbureau voor dit fonds, bestaande uit vijf personen, in Nederland 
gevestigd, wat zowel Bierema (VVD) als Nederhorst (PvdA) onjuist vonden. 
De minister Zonder Portefeuille, speciaal belast met de financieel- 
economische aspecten van het beleid op Overzeese Gebiedsdelen, Götzen 
(sedert 10 november 1947), meende evenwel dat Suriname geen capabele 
krachten voor dit werk had en dat de vestiging van dit bureau in Nederland 
gewenst was vanwege het nodige advies aan de Nederlandse regering, die in 
laatste instantie moest beslissen over de besteding van de gelden. Ook al 
merkte Nederhorst op dat in Suriname de officiële adviescommissie voor 
dit fonds was gevestigd, Götzen bleef bij het standpunt dat in Nederland het 
zwaartepunt moest blijven liggen.3

Een tweede punt van zorg van de Kamer was de besteding van de gelden 
van het fonds. Uit de schriftelijke stukkenwisseling bij de begroting was 
duidelijk geworden dat van snelle steun voor enige ambitieuze plannen, 
zoals het opzetten van cultures voor bananen en citrusvruchten en van 
houtindustrieën, niets was gekomen en dat het geld eerst gebruikt zou wor
den voor het afdekken van de begrotingstekorten van Suriname en de reor
ganisatie op bestuurlijk gebied. Vooral Meijerink (ARP) wilde graag van de 
minister weten hoe dat nu zat, maar Götzen omzeilde in zijn eerste monde
linge antwoord in de Kamer dit probleem. Uiteindelijk gaf Götzen toe dat de 
concrete ontwikkelingen sedert de invoering van het fonds gering waren 
geweest en voornamelijk hadden bestaan uit het instellen van commissies 
en het uitzenden van adviseurs, zodat de gelden inderdaad maar werden 
gebruikt voor het afdekken van de tekorten in Suriname. Zelfs liet hij er 
geen twijfel over bestaan dat het fonds ofwel vergroot moest worden om de 
welvaart in Suriname werkelijk aan te slingeren ofwel dat er naast het fonds 
een aparte geldstroom moest worden opgezet om de Surinaamse begroting 
sluitend te krijgen.4 Dat betekent dat de bezwaren tegen de oorspronkelijke 
opzet van het Welvaartsfonds vanuit de Tweede Kamer al zeer spoedig als 
juist moesten worden erkend. Hoewel gouverneur Brons, tevens beheerder 
van het Welvaartsfonds, als kroon op zijn werk op 8 april 1948 een werk
plan van 16 punten openbaar had gemaakt, werd al spoedig begrepen dat het 
brokkelige werkplan voor het Welvaartsfonds weinig zou bijdragen tot de 
verheffing van Suriname. Bij de begroting voor Overzeese Gebiedsdelen 
voor 1949 moest het kabinet-Drees I constateren dat alleen een totaal wel- 
vaartsplan voor Suriname uitkomst voor dat land kon brengen. Het wel
vaartsfonds werd als te incidenteel van karakter naar de achtergrond ver
schoven.5 Het trok nadien geen aandacht meer in het parlement.

Met de hiervoor weergegeven discussie in het parlement over het Wel
vaartsfonds Suriname zijn vrijwel alle latere kernvragen bij het verlenen
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van ontwikkelingshulp aan de orde gekomen: waar ligt de beslissingsbe
voegdheid voor de besteding van de gelden, hoe worden de gelden besteed - 
voor concrete projecten of voor afdekking van begrotingstekorten - en kun
nen de gelden in voldoende omvang en over enige tijd worden gegaran
deerd om in het kader van een welvaartsplan daadwerkelijk bij te dragen tot 
uitvoering van een dergelijk plan? Deze vragen hebben overigens ook een 
rol gespeeld bij de verlening van financiële hulp aan Europese landen, zo
wel van de kant van de Wereldbank als van die van de Verenigde Staten, 
zoals is vermeld in het hoofdstuk O nder Lieftincks bewind. Nederland gaf 
dan wel hulp aan de Overzeese Gebieden, het was zelf in de periode-Beel 
een land dat hulp in "hard currency" nodig had om zich de eigen hulpver
lening te kunnen permitteren.

Em igratie van Europese Joden naar Surinam e
Bij de behandeling van het wetsontwerp op het Welvaartsfonds Surina

me en de ontwerp-staatsregelingen voor de West in 1948 is gesproken over 
een plan tot vestiging in Suriname van een grote groep Europese Joden, be
horend tot de groep "displaced persons” ten gevolge van de Tweede We
reldoorlog. Een groot aantal van deze Joodse "displaced persons", die de res
ten van de Joodse ingezetenen van Centraal-Europa na de nazi-furie vorm
den, verbleef nog in kampen in Duitsland, Oostenrijk en Italië. Voor deze 
personen moest een nieuwe toekomst worden gevonden. Zoals hierboven 
al vermeld werd bij gelegenheid van de behandeling van het wetsontwerp 
Welvaartsfonds Suriname in het parlement van verschillende zijden aan
gedrongen op emigratie naar Suriname, omdat men de onderbevolking zag 
als een hinderpaal voor de economische ontplooiing van dat land. Enkele 
Kamerleden vroegen toen in het Voorlopig Verslag of het niet mogelijk was 
onbemiddelde Joden, waarbij ongetwijfeld gedacht is aan de Joodse "displa
ced persons", op overheidskosten naar Suriname te laten emigreren. Hier
mee hebben deze Kamerleden zowel willen reageren op de persberichten 
over de incidenten rond de gelimiteerde toelating van Joden in het Britse 
mandaatgebied Palestina (zie ook het hoofdstuk Buitenlandse Zaken, par.
IV.e, in dit boek) als de regering willen uitnodigen een tipje van de sluier op 
te lichten van hetgeen op Overzeese Gebiedsdelen en in Suriname werd 
voorbereid en de Kamer, ook door het bezoek van een Kamerdelegatie aan 
de West, ter ore was gekomen: de mogelijke vestiging van een grote groep 
Joodse vluchtingen uit Europa in Suriname. Bij voorbaat hebben enkele 
Kamerleden in dit Verslag op de gevaren van een massale immigratie van 
Joden in Suriname gewezen. Volgens deze groep Kamerleden hadden de Jo
den in de historie geen al te beste naam gehad in Suriname. Daarmee werd 
gedoeld op het optreden in het verleden van sommige Joden in Suriname 
als plantagehouders, wat bij de inmiddels politiek invloedrijke Creoolse 
groep minder gunstige reminiscenties kon wekken en derhalve uitgangs
punt kon zijn voor toekomstige controverses. Tegen deze generaliserende 
opmerking maakte Logemann in de Tweede Kamer op 3 juli 1947 bezwaar 
onder instemming ook van minister Jonkman.
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In de Memorie van Antwoord van 30 juni 1947, behorend bij het wets
ontwerp Welvaartsfonds Suriname, heeft de regering bekend gemaakt dat 
inmiddels besprekingen waren gestart over de mogelijke vestiging van 
30.000 Joden in Suriname. Het overleg, dat met voorkennis van Jonkman 
en met instemming van de Staten van Suriname te Paramaribo had plaats 
gevonden tussen een delegatie van de Freeland League for Jeivish Territorial 
Colonization en een door de gouverneur, mr.J.C.Brons, benoemde plaatse
lijke commissie ad hoc had geleid tot het voorstel van deze commissie de 
besprekingen voort te zetten op basis van dit getal. Dit plan was bij de rege
ring nog in overweging. Uiteraard zou er volgens de regering voor worden 
gewaakt dat het Nederlandse karakter, "dat in Suriname zo duidelijk waar
neembaar is en zo sterk wordt gewaardeerd", behouden bleef.6

Waar ging het om? Al vóór de oorlog was in Nederlandse regeringskrin
gen het plan bestudeerd om Joodse vluchtelingen, die door de gebeurtenis
sen in Nazi-Duitsland een goed heenkomen hadden moeten zoeken, vesti
ging in Suriname aan te bieden. Men wachtte echter, ook op grond van de 
financiële consequenties van vestiging van ontheemde en onbemiddelde 
Joden in Suriname, af of de Britten, die zich wegens de problemen met de 
inheemse bevolking gedwongen zagen de vestiging van Joodse vluchtelin
gen in het hun toegevallen mandaatgebied Palestina aan banden te leggen, 
zouden overgaan tot toelating van Joodse vluchtelingen in Britse overzeese 
gebieden, zoals Brits Guyana. Alleen enkele bemiddelde Joodse vluchtelin
gen wisten toegang te verkrijgen tot Suriname. De bezetting van Nederland 
door Nazi-Duitsland heeft de mogelijke uitvoering van dit plan, dat ook in 
de NSB werd gekoesterd als model voor de "oplossing" van "het Joodse 
vraagstuk", een halt toegeroepen. Na de oorlog werd de Nederlandse rege
ring, met de wetenschap omtrent het lot van de Europese Joodse gemeen
schap in Duitse handen gedurende de oorlog en in een andere politieke 
context, in 1946 geconfronteerd met de vraag of vestiging van Joodse "dis
placed persons" in Suriname mogelijk was naar aanleiding van het plan 
daartoe vanuit de genoemde Freeland League.

Deze Freeland League was in 1935 in Londen opgericht en streefde, anders 
dan de grote zionistische beweging die één nationaal tehuis voor Joden in 
Palestina op het oog had, naar vestigingen voor vervolgde Joden over de 
gehele wereld. Evenals andere soortgelijke organisaties zette de League zich 
in voor het vinden van plaatsen in de wereld voor Joden, die niet naar Pa
lestina konden of wilden gaan, waar zij hun eigen cultuur konden beleven. 
Juist naar aanleiding van de anti-Joodse maatregelen door de nazi's in 
Duitsland meende de League dat niet moest worden gewacht tot de Britse 
politiek inzake de toelating van Joden tot Palestina zou zijn versoepeld. De 
L eague heeft zich concreet ingezet voor volksplantingen van Joden in ge
bieden als Ecuador (1935), Angola (1938) en Australië (1938-1944). Beoogd 
werd dat de Joodse volksplantingen getalsmatig zo groot zouden zijn, dat 
een zekere vorm van autonomie daarop logisch kon aansluiten. Dit streven 
heeft er echter tevens voor gezorgd dat de betrokken overheden zich tegen 
dergelijke omvangrijke Joodse immigratie hadden uitgesproken. De F ree-
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land League, geïnformeerd over de vooroorlogse plannen in Nederland 
door een van de daarbij betrokken personen, pikte na de oorlog het Surina- 
me-plan op en wist daarvoor de gouverneur van Suriname en de minister 
van OG in het kabinet Schermerhorn-Drees, Logemann, te interesseren. Mi
nister Jonkman trok, op grond van daartoe strekkende adviezen op zijn de
partement, de lijn door en gaf gouverneur Brons toestemming met de 
Freeland League te gaan onderhandelen. Precies als in de gevallen van de 
andere door de League beoogde Joodse volksplantingen vormden het aantal 
toe te laten Joden en de wijze waarop deze Joodse volksplanting zou worden 
ingebed in het bestaande volks- en cultuurpatroon in de onderhandelingen 
de hoofdthema's. Men werd het eens over een groepsomvang van 30.000, 
kleiner dan enige andere groep in Suriname, en over de verplichting van de 
immigranten het Nederlands te leren. De Staten van Suriname gingen op 27 
juni 1947 met 7 tegen 5 stemmen akkoord met deze plannen, die immers 
goede uitzichten boden om de economische ontwikkeling van Suriname, 
gehinderd als die was door het ontbreken van mankracht, op basis van de 
Nederlandse financiële hulp (Welvaartsfonds Suriname), te ondersteunen. 
De tegenstemmen in de Staten van Suriname waren gekomen van de met 
de Creoolse bevolkingsgroep gelieerde politieke groeperingen, hetgeen de 
vrees van een aantal Nederlandse Kamerleden over de mogelijke ongunsti
ge repercussies van een grote Joodse volksplanting in Suriname leek te be
vestigen.7

Doordat het kabinet op 30 juni 1947 had besloten dat het immigratieplan 
betreffende Joodse "displaced persons" verder kon worden voorbereid, kon 
minister Jonkman op 3 juli 1947 de Tweede Kamer bij de behandeling van 
het wetsontwerp Welvaartsfonds Suriname meedelen dat de regering in be
ginsel akkoord was met verdere besprekingen met de League, zowel uit hu
manitaire overwegingen als op grond van de behoefte van Suriname aan 
een grotere bevolking. In de Memorie van Antwoord bij dit wetsontwerp 
was echter al gesteld dat de regering zich bij de betrokken plannen alleen liet 
leiden door hetgeen voor de toekomst van Suriname van belang kon zijn, 
"waarbij het economisch aspect wel op de voorgrond komt". "In de eerste 
plaats wordt dan ook gedacht aan producenten, aan landbouwers." De Ne
derlandse regering moet zeer wel begrepen hebben dat het voorop stellen 
van het humanitaire element de indruk kon wekken dat Nederland over 
Suriname beschikte om op humanitair gebied het internationale aanzien op 
te poetsen. Dat zou zeker verkeerd zijn gevallen bij èlle Surinaamse poli
tieke groeperingen, die immers gezamenlijk er naar streefden een gelijk
waardige positie ten opzichte van het moederland in een nieuwe Konink- 
rijksstructuur te bereiken (zie de volgende subparagraaf). Het eigen belang 
van Suriname bij deze Joodse immigratie diende derhalve te worden on
derstreept. Die zorg van de kant van de regering klonk ook door in de 
aantekening van Jonkman bij deze Joodse immigratieplannen dat assimila
tie van de Joodse groep binnen de Surinaamse samenleving voorop moest 
staan. In deze opmerking was de waarschuwing van de minister van Justi
tie, Van Maarseveen, verwerkt, dat door de bedoelde immigratie in Suri-
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name een tweede Palestina kon ontstaan met alle gevolgen vandien voor de 
daar wonende bevolking. Het leek deze minister daarom beter emigratie 
van Nederlanders - ongeacht ras of godsdienst - te bevorderen, waarbij con
creet werd gedacht aan Indische Nederlanders die door de veranderde om
standigheden in Indië de wens hadden uit Indië weg te gaan en toch in tro
pisch, Nederlands gebied te blijven (in de Oost werd daarvoor Nieuw-Gui- 
nea gereserveerd). Jonkman onderstreepte in de Kamer dat Suriname in de 
gehele onderneming een zware stem zou hebben. Conform de aandrang uit 
de ministerraad zei de minister dat de kosten voor deze emigratie van Joden 
naar Suriname in ruim verband door de initiatiefnemers zouden moeten 
worden gedragen. Zeker op dat moment was dat begrijpelijk: ook bij de 
spaarzame emigratie van Nederlanders bood de Nederlandse overheid 
toentertijd geen steun (zie hoofdstuk VII, par. Ill.e). De staatskas liet deze 
steun niet toe; evenmin kon Nederland vervoer aanbieden.8

Het Kamerlid Logemann (PvdA), die als minister van OG in het vorige 
kabinet zich geinteresseerd had getoond voor het plan van de League, sprak 
naar aanleiding van hetgeen de regering over de stand van zaken met be
trekking tot de verwezenlijking van dit plan had bekend gemaakt zijn 
waardering uit voor de wijze waarop Suriname een moedige bijdrage wilde 
leveren aan de oplossing van een wereldprobleem. Ook Logemann zei er 
van doordrongen te zijn dat het fragiele evenwicht tussen de verschillende 
groepen in de kleine Surinaamse samenleving niet mocht worden ver
stoord door een massale Joodse emigratie. Hij vroeg de regering er daarom 
op toe te zien dat daarvoor de nodige waarborgen bij de uitwerking van dit 
plan werden geschapen, hetgeen Jonkman toezei. In de Eerste Kamer was 
het Algra (ARP) die op 30 juli 1947 zijn instemming betuigde met het plan, 
zij het op voorwaarde van een goede selectie van de kandidaat-emigranten. 
Aangezien de Joden op landbouwgebied in Palestina inmiddels veel hadden 
gepresteerd, had hij hoge verwachtingen van de bijdrage die Joden aan de 
welvaart van Suriname konden leveren.9 De Kamers steunden de regering 
in deze zaak. Mogelijke bezwaren tegen het L eague-plan hield men in de 
Kamers voorlopig voor zich; deze bezwaren zouden pas een jaar later wor
den geventileerd, toen het plan zijn urgentie had verloren.

De regering kon dus voortgaan met de onderhandelingen met de League 
over de vestiging van enkele tienduizenden Joodse "displaced persons" in 
Suriname. Zoals uit het voorgaande kan worden opgemaakt, hebben rege
ring en parlement humanitaire met zakelijke overwegingen (uitbreiding 
van de bevolking van Suriname; vergroting van de welvaart in Suriname) 
gemengd bij de instemming met dit vestigingsplan. Tot de humanitaire 
hulp was de Nederlandse regering in het bijzonder verplicht, doordat Ne
derland als lid van het V.N.-comité voor vluchtelingen en "displaced per
sons" (ingesteld door de ECOSOC op 16 februari 1946) aan de wieg had ge
staan van de Internationale Vluchtelingenorganisatie, gelieerd met de V.N., 
waarvan het statuut te New York namens Nederland door dr. E.N. van 
Kleffens op 28 januari 1947 was getekend. De goedkeuringswet voor dit Sta
tuut, waarvoor het ontwerp op 7 mei 1947 was ingediend bij de Tweede Ka-
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mer, verscheen na een korte parlementaire behandeling en algemene in
stemming, in het Staatsblad op 3 juli 1947, nr. H.223. In de Toelichting op het 
genoemde wetsontwerp ter goedkeuring van dit Statuut wees de regering op 
het schrijnende probleem van de Joodse "displaced persons", die vaak lange 
jaren in Duitse concentratiekampen hadden vertoefd, wier familie door de 
nazi's was gedecimeerd, wier sociale basis was verwoest en voor wie alle 
aanknopingspunten om in hun oorspronkelijke woonplaatsen een nieuw 
bestaan op te bouwen ontbraken. Daarbij kwam volgens deze Toelichting dat 
terugkeer naar sommige landen niet mogelijk was, omdat daar het gedu
rende de oorlog fel aangewakkerde anti-semitisme niet verdwenen was. Ge
let op deze Toelichting kon Nederland door in te stemmen met het League- 
plan een goede bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem in het 
kader van de aangegane internationale verplichtingen.10

Voor de regering speelde tegelijkertijd een ander internationaal, meer 
politiek getint, argument mee. Nederland was via het lidmaatschap van de
V.N.-onderzoekscommissie inzake Palestina (april 1947) betrokken geraakt 
bij het Palestijnse probleem. De instelling van deze commissie had niet de 
instemming van de Arabische staten, waardoor Nederland in een moeilijk 
parket kwam wegens de zakelijke belangen in de Arabische wereld en de 
noodzaak de islamitische gevoeligheden in de overzeese gebieden te ont
zien. Internationaal kon de Nederlandse regering dan ook van de onder- 
handelingen met de League goed profijt trekken, toen bij het debat over het 
door een meerderheid van deze V.N.-commissie voorgestelde delingsplan 
voor Palestina in de Algemene Vergadering van de V.N. in november 1947 
de eigen Nederlandse inspanning voor een omvangrijke emigratie naar Su
riname in het geding kon worden gebracht om de steun van Nederland 
voor het genoemde delingsplan als verantwoord voor te stellen. Nederland, 
aldus de boodschap, vervulde zijn verplichtingen bij de kwestie-Palestina en 
de moeilijkheden rond de vestiging van Joodse "displaced persons" (vgl. 
hfdst. II, par. IV.e), zij het niet door toelating in eigen land, maar door vesti
ging in een overzees gebiedsdeel.

Bijna een jaar later was het beleid van het ministerie van OG naar aanlei
ding van de onderhandelingen met de League bijgesteld. De League had niet 
zozeer Joodse "displaced persons" uit Midden-Europa op het oog, maar ook 
eventuele Joodse emigranten uit Midden- en Oost-Europa. In de context van 
de toegenomen spanningen tussen Oost en West werd de emigratie uit Oost- 
Europa, zo die nog mogelijk was, met grote argwaan bekeken: zaten er geen 
communisten onder de genoemde kandidaten (vergelijk het overheidsop
treden in de indamming van Tsjechische vluchtelingen na de Praagse Coup, 
hoofdstuk IX, par. VI.d)? Tegelijk was duidelijk geworden dat de verdeeld
heid in Suriname over de toelating van een grote groep Joodse emigranten 
was gegroeid, mede naar aanleiding van de verscherping van het conflict in 
en rond Palestina. Op Overzeese Gebiedsdelen was men bevreesd dat de 
vestiging van een Joodse kolonie in Suriname de lont in het kruitvat zou 
kunnen zijn. Begin 1948, zoals in dit hoofdstuk nog zal worden beschreven, 
moesten de gezagstroepen in Suriname versterkt worden met het oog op de
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toegenomen wrijvingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij 
realiseerde men zich, in Den Haag en Paramaribo, dat de beoogde immi
granten zeker geen landbouwers waren, zodat het de vraag was wat Surina
me deze personen kon bieden. Men vreesde ook voor internationale ver
wikkelingen met Zuid-Amerika, waar een land als Brazilië sedert 1930 een 
zeer restrictief beleid inzake de immigratie van Joden voerde. Het beraad in 
het kabinet over deze kwestie op 10 mei 1948 (agendapunt 3), waarin Götzen 
en Drees op grond van bovengenoemde overwegingen beperking wensten 
van het getal van Joodse emigranten - nu het niet meer om "displaced per
sons" uit de voormalige Duitse kampen ging - en Van Maarseveen in het 
geheel niet voelde voor toelating van een dergelijke grote groep Joden in 
Suriname, eindigde er mee dat Beel alleen nog toelating bepleitte voor "dis
placed persons" via de Internationale Vluchtelingenorganisatie en nieuw 
overleg over een beperkt League-plan voorstelde met de Staten van Surina
me, waar inmiddels de tegenstanders van het immigratie-plan in de meer
derheid waren gekomen. Aldus werd besloten.

Parallel met deze beleidsombuiging naar toelating van een gering aantal 
Joodse emigranten (gedacht werd aan 5000 personen) in Suriname, waar
door het plan voor de League weinig aantrekkelijk meer zou zijn, was ook 
de stemming in het parlement over dit plan eind mei 1948 nogal omgesla
gen onder invloed van de ontwikkelingen rondom Palestina. In Palestina 
immers was na het expireren van het mandaat van de Britten op 14 mei 
1948 de Joodse staat geproclameerd. Joodse vluchtelingen uit Europa en el
ders hadden nu voor taan een Nationaal Tehuis, waar zij maar al te graag 
werden ontvangen. De League en andere "territoriale" Joodse organisaties, 
die vestiging van Joden buiten Palestina propageerden, kwamen op dood 
spoor te staan. Het was weinig aannemelijk dat de Joodse "displaced per
sons" in Europa en de Joodse emigranten uit Oost-Europa, zo die al de mo
gelijkheid kregen hun land te verlaten, aan Suriname of andere gebieden de 
voorkeur zouden geven boven Israël. De League had daarbij ook nooit het 
bewijs geleverd de financiële middelen te hebben om de plannen, in welke 
omvang dan ook, werkelijkheid te doen worden. Tegen deze achtergrond is 
het verklaarbaar dat na het ontstaan van de staat Israël door regering en le
den van het parlement, bij het overwegen van dit plan, de twijfels over dit 
project de overhand kregen. Zo toonde De Zwaan (CHU) - gepromoveerd 
theoloog en hoogleraar Bijbelexegese in Leiden sedert 1929 - zich ongerust 
over de gevolgen van de emigratie van grote aantallen Joden naar Surina
me, zowel voor de samenleving in Suriname als voor de kansen van Ne
derlanders op emigratie naar Suriname, tijdens de behandeling van het 
wetsontwerp op de staatsregelingen voor de West op 20 mei 1948 in de se
naat. Verschillende andere senatoren drongen aan op maatregelen van re
geringswege om de mogelijke immigranten een zekere mate van begrip 
voor de Nederlandse geest van de Surinaamse staatsinstellingen bij te bren
gen. Minister Jonkman deelde daarop in de senaat mede dat over het hele 
immigratieplan nog geen definitief standpunt was bepaald en dat de zaak 
moest worden bekeken in het licht van de veranderde omstandigheden, dat
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wilde zeggen: de uitroeping van de staat Israël. Regering en parlement heb
ben deze omstandigheden het zwaarst laten wegen. Nadat de Staten van Su
riname eindelijk door de Nederlandse regering over deze zaak waren ge
consulteerd en van de ware bedenkingen van Nederlandse kant op de 
hoogte waren gesteld, besloten de Staten de League mee te delen dat de on- 
derhandelingen over de plannen voor immigratie werden geschorst onder 
verwijzing naar de internationale context. De definitieve breuk met de 
League kwam pas in 1952; tot zo lang heeft de League, die men gelet op de 
aanvankelijke aankondigingen - ook voor het forum van de Verenigde Na
ties - van Nederlandse zijde over de humanitair zo voorbeeldige acties niet 
wilde bruskeren, steeds terugkerende vragen van Den Haag en Paramaribo 
moeten beantwoorden, onder meer over de financiële basis van alle plan
nen. In Nederland was het thema van de Joodse nederzetting in Suriname 
in de tussentijd geheel uit de aandacht van het parlement verdwenen. On
getwijfeld tot opluchting van Den Haag en Paramaribo kon de zaak defini
tief ad acta worden gelegd.11

2. D e Staatsregelingen-1948
De koninklijke rede van 7 december 1942, bedoeld om zowel bij de geal

lieerde bondgenoten als bij de nog niet bezette overzeese gebiedsdelen de 
onrust over de toekomst weg te nemen, heeft niet alleen voor de gebiedsde
len in Oost-Azië, maar ook voor Suriname en de Antillen een belofte inge
houden. Een belofte voor een rijksconferentie, waarbij nieuwe staatkundige 
verhoudingen zouden moeten worden geschapen. Het kabinet-Beel had de 
handen vooral vol met het vinden van een weg om het belangrijke, volk
rijke en in opstand verkerende Indonesië gereed te maken voor een rijks
conferentie, zodat de ontwikkelingen rond de West, waar de politieke bewe
ging onder de schaarse en merendeels achtergebleven bevolking nog op 
gang moest komen, nauwelijks de aandacht hebben getrokken, noch van de 
ministerraad, noch van de pers. Toch zou het kabinet-Beel aan het einde 
van zijn korte regeerperiode in het voorjaar 1948 het genoegen smaken twee 
belangrijke stappen te zetten op de weg van de emancipatie van de West: in 
afwachting van een algehele herziening van de structuur van het Konink
rijk werden binnen het kader van de bestaande Grondwet staatsregelingen 
voor Suriname en de Antillen door het Nederlandse parlement aangeno
men, waardoor meer verantwoordelijkheid inzake inwendige aangelegen
heden werd overgedragen aan - bij algemeen kiesrecht - gekozen organen en 
aan nieuwe bestuurscolleges in de West, onder gelijktijdige inperking van 
de bevoegdheden van de gouverneur. Vervolgens werd in Den Haag een 
conferentie tussen Nederland en de West gehouden ter voorbereiding van 
een nieuwe rechtsorde als deel van de staatkundige herbouw van het gehele 
Koninkrijk. De voorbereiding van de conferentie tussen Nederland en de 
West en de vervanging van de staatsregelingen voor Suriname en de Antil
len van 1936 liepen in de jaren 1946-1948 grotendeels parallel, omdat de de
legaties uit de West beide onderwerpen tegelijk bespraken met de Neder
landse regering. Toch worden de staatsregelingen-1948 hier eerst aan de orde
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gesteld en daarna de conferentie met de West (1948), omdat de resoluties 
van de conferentie van 1948 grotendeels waren ingegeven door de niet be
vredigde emancipatiegevoelens omtrent de in ontwerp bekend geworden 
staatsregelingen.

De grote sprong voorwaarts in de emancipatie van de overzeese gebieden 
was de grondwetsherziening van 1922. Wetgeving en bestuur werden on
derscheiden, waardoor onder het opperbestuur van de Kroon niet langer de 
wetgeving was begrepen. Het algemeen bestuur werd voor Suriname en 
Cura^ao (hiermee werden toentertijd de Antillen aangeduid, welke term 
hier verder zal worden gehanteerd), voor zover niet bij de Grondwet of bij 
de wet bepaalde bevoegdheden aan de Kroon waren voorbehouden, opge
dragen aan de gouverneur, uit te oefenen in naam des Konings. De regeling 
van de inwendige aangelegenheden werd, op de wijze bij de wet vast te stel
len, overgelaten aan de in de West gevestigde organen, behoudens de onbe
perkte bevoegdheid van de wetgevende macht van het Koninkrijk - zo bij 
de vaststelling van de nieuwe staatsregelingen voor de West - en tenzij bij 
de wet de bevoegdheid tot regeling van bepaalde onderwerpen of voor be
paalde gevallen aan de Koning waren voorbehouden. De vertegenwoordi
gende lichamen zouden worden gehoord bij alle onderwerpen van de wet, 
behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen. Door de vertegenwoordi
gende lichamen in de West vastgestelde verordeningen konden wegens 
strijd met de Grondwet, de wet of het algemeen belang door de Nederlandse 
wetgever worden vernietigd; de Kroon kon slechts schorsen. Besluiten van 
de gouverneur konden door de Kroon worden vernietigd. Het opperbestuur 
bij de Nederlandse Kroon zorgde er voor dat de gouverneur een soort hoge 
ambtenaar bleef. Hij behoefde weliswaar geen bevelen meer in ontvangst te 
nemen, maar kreeg nu - aldus de herziening van 1922 - "aanwijzingen", 
waarnaast hij tegenover het vertegenwoordigend lichaam een zelfstandige 
bestuurlijke rol had. De ontwikkeling die in gang was gezet zou er toe leiden 
dat de Nederlandse minister nog slechts verantwoordelijk was voor datgene 
wat het gehele Rijk zou raken, zoals Koninkrijksaangelegenheden en derge
lijke. Met de herziening van de Grondwet in 1922 was in ieder geval bepaald 
dat de koloniën, die in art. 1 werden omschreven - pas in 1887 waren de 
overzeese gebieden kortweg genoemd als onderdeel van het Rijk -, geen do
mein meer waren, maar iets anders. Het probleem was dat, welke oplossing 
ook werd gevonden voor de vraag welke zelfstandigheid aan de gebieden 
van het Koninkrijk overzee op basis van deze grondwetsherziening van 
1922 kon worden verleend, de overzeese gebieden in een rijksverband met 
Nederland werden gehouden en een staatsregeling kregen opgelegd.

Na de grondwetsherziening van 1922 werden staatsregelingen voor de 
overzeese gebieden in Nederland tot stand gebracht. Eerst voor Nederlands- 
Indië (1925), vervolgens voor Suriname en de Antillen (1936). De regelingen 
voor de West kenden als voornaamste punten: er werden eigen vertegen
woordigende lichamen ingevoerd, de Staten, met recht van initiatief en 
amendement, waarvan de meerderheid op basis van een beperkt census- en 
capaciteitskiesrecht werd gekozen en een minderheid door de gouverneur
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werd benoemd. De vrouwen hadden alleen passief kiesrecht. De algemene 
machtiging aan de Kroon om alle onderwerpen bij KB te regelen verviel. De 
Staten moesten worden gehoord over ontwerpen van Algemene Maatrege
len van Bestuur en van wetten, die uitsluitend of in belangrijke mate het 
betrokken gebiedsdeel betroffen. De Staten kregen derhalve een zekere me
dewetgevende bevoegdheid, zoals de Volksraad in Indië. Er kwam een con- 
flictregeling, waardoor de gouverneur bij een conflict tussen hemzelf en 
Staten een ontwerpverordening opnieuw aan de Staten ter goedkeuring kon 
voorleggen en vervolgens, bij gebleken onenigheid, de regeling bij AMvB 
kon invoeren. De gouverneur kon, wanneer de Staten nalieten tijdig mede
werking aan verordeningen te geven of dringende omstandigheden voor
ziening vorderden, verordeningen (bij AMvB) vaststellen. Hoge ambtena
ren overzee zouden voortaan worden benoemd door de gouverneur. De 
mogelijkheid om zelfstandige bestuursressorten in te richten werd geopend.

Ondanks deze staatsregelingen voor de West, die belangrijke verbeterin
gen brachten, kon de indruk niet worden uitgewist dat men vanuit Neder
land werd bestuurd. Een strikt democratische structuur was niet geschapen. 
Er was geen algemeen kiesrecht, geen verantwoordelijkheid van overzeese 
ressortministers voor eigen aangelegenheden, geen mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe de inrichting van het rijksdeel zou luiden, gezien de grond
wetsbepalingen van het moederland. Tenslotte was er de tweeslachtige rol 
van de gouverneur in deze nieuwe regelingen. De oorlog heeft ook voor de 
West als katalysator in de ontwikkelingen gewerkt, waardoor de uitgangs
punten van 1922 en 1936 snel als verouderd werden gezien. Het belang van 
de gebieden in de West voor de geallieerde oorlogsinspanning - bauxiet en 
olieraffinage - was groot geworden, waarmee de belangstelling van de Ne
derlandse regering (in ballingschap) gelijke tred hield. Voor het eerst in de 
historie van de Nederlands-West-Indische betrekkingen legde een lid van 
het Huis van Oranje een bezoek af aan de West. Hoge verwachtingen wer
den gewekt door de toezeggingen van de kant van de Nederlandse regering 
in ballingschap dat na de bevrijding van het moederland de structuur van 
het Koninkrijk zou worden aangepast aan de eisen van de tijd en een confe
rentie zou worden gehouden van vooraanstaande personen uit de verschil
lende delen van het Koninkrijk om de Kroon in deze zaak van advies te 
dienen, zoals in de koninklijke boodschap van 16 juni 1941 in de Volksraad 
in Indië en in de Staten van de gebieden in de West werd aangekondigd. 
Naast deze herziening van de algemene structuur van het Rijk zouden ook 
de staatsregelingen worden herzien, aldus de rede van de Koningin tot alle 
rijksgenoten op 30 juli 1941. In de regeringsverklaring van 27 januari 1942 
werd voortgeborduurd op de gedachte van de rijksconferentie en in de be
faamde koninklijke redevoering van 7 december 1942 werd de toekomstige 
structuur geschetst: een vrijwillig aangegaan rijksverband van alle delen 
van het rijk, waarbij de inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid, 
steunend op eigen kracht en met de wil elkaar bij te staan, zouden worden 
behartigd. Aldus werd ook concreet de Nederlandse ondertekening van het
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Atlantic Charter van 14 augustus 1941, waarin onder meer het zelfbeschik
kingsrecht van alle volken werd vastgelegd, in beginsel ingevuld.

De koninklijke redevoering van 7 december 1942 neemt de belangrijkste 
plaats in in het emancipatieproces van de Overzeese Gebieden in de West. 
De Staten van Suriname en de Antillen betuigden telegrafisch hun instem
ming met de redevoering, al bleek bij een bezoek van de toenmalige minis
ter van Koloniën, Van Mook, aan de West dat de beloften door het Staats
hoofd uitgesproken snel moesten worden geconcretiseerd om de onvrede 
over het autoritaire beheer weg te nemen. Pas na de bevrijding van Neder
land werd gestart met een onderzoek naar de wensen in de West aangaande 
de staatsrechtelijke hervormingen en naar de gedachten die in Nederland 
omtrent de plaats van de Overzeese Gebieden in het Koninkrijk leefden. 
Eind 1945 waren hiertoe een commissie in Nederland onder mr. W.H. van 
Helsdingen, in Suriname onder dr. R.H.Pos en in de Antillen onder dr. 
W.Ch. de la Try Ellis geïnstalleerd, die in de loop van 1946 en begin 1947 
hebben gerapporteerd. Uit het werk van de commissies-Pos en -de la Try 
Ellis, alsook uit hetgeen al eerder onder de oorlog door allerlei Statenleden 
en studieclubs in de West over dit onderwerp naar voren was gebracht, 
bleek dat behoud van de eenheid van het Rijk, medezeggenschap in rijks
aangelegenheden en autonomie, alsook - wat Aruba betrof - decentralisatie 
de hoofdzaken van de verlangens in de West met betrekking tot de herzie
ning van de rijksstructuur vormden. Over de praktische uitwerking van 
deze denkbeelden liepen de meningen in de West weliswaar uiteen, maar 
niet over de noodzaak de reconstructie van de verhouding tussen Neder
land en de West op korte termijn tot stand te brengen, wilde men voorko
men dat de band met de West onder spanning kwam te staan en zou breken.

De wijze waarop in Nederland echter na de oorlog werd vastgehouden 
aan de formele kaders van de vooroorlogse staatsregelingen en weinig werd 
gehandeld naar de geest van de afgelegde verklaringen onder de oorlog over 
de nieuwe toekomstige structuur van het Koninkrijk, zoals in het niet-be- 
trekken van de West in de procedure bij de goedkeuring van de toetreding 
van Nederland tot de Verenigde Naties, verhitte de politieke gemoederen in 
de West in het begin van 1946. Na de nodige voorbesprekingen binnen de 
gebiedsdelen in de West en tussen de delen onderling - de Staten van de 
Antillen hadden met de Staten van Suriname contact opgenomen voor een 
gezamenlijke actie uit de terechte veronderstelling dat Nederland de gebie
den in de West als gebruikelijk over een kam scheerde en aldus behandelde
- hebben de Staten van de Antillen en Suriname op 25 juni 1946 door twee 
delegaties petities doen aanbieden aan de Koningin. Suriname vroeg in zijn 
petitie om zelfbeschikkingsrecht binnen het rijksverband met de mogelijk
heid om de eigen constitutie vast te stellen. De Antillen eisten in een zeer 
fel stuk, waarin ook nog werd gewezen op de financiële steun die op dat 
moment door de Antillen aan het verwoeste Nederland werd geboden, een 
echte volksvertegenwoordiging, verantwoordelijkheid van bestuurders te
genover de plaatselijke bevolking en financiële autonomie, kortom zelfbe
stuur, binnen het Koninkrijksverband. Beide petities vroegen om aanpas-
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sing van de bestaande regelingen in afwachting van de grondwetsherziening 
die de verwezenlijking van de gedachten van de koninklijke redevoering 
van 1942 zou moeten brengen. De delegaties uit de West hebben in de 
maanden juni en juli 1946 over deze wensen overleg gevoerd met de mi
nisters Schermerhorn en Logemann uit het ene kabinet en Beel en Jonkman 
uit het volgende kabinet en met de daarbij betrokken ambtenaren. Naar Beel 
in de Tweede Kamer op 10 juli 1946 getuigde hadden de besprekingen met 
de delegaties uit de West "een aangenaam en vruchtbaar verloop gehad".12

In de maand juli 1946 kwam het kabinet-Beel tot stand. In de regerings
verklaring van dit kabinet was, naar aanleiding van het bezoek van de beide 
delegaties uit de West, een passage opgenomen, waarin werd aangekondigd 
dat binnen de bestaande grondwettelijke verhoudingen een aantal voorlo
pige voorzieningen zou worden getroffen, die tegemoet kwamen aan de 
heersende verlangens in de West. Beel stelde op 10 juli 1946 in de Tweede 
Kamer dat de "West-Indische delen in de gelukkige omstandigheid verke
ren, dat daar geen vijandelijke bezetting is geweest, zodat daar de wettelijke 
basis behouden bleef, waarop in afwachting van de Rijksconferentie zowel 
ten aanzien van bestuursbeleid als ten aanzien van plaatselijke ordening al
reeds de geest van de Koninklijke rede van December 1942 verwezenlijkt 
zou kunnen worden". De Troonrede van 23 juli 1946 herhaalde deze belofte 
en sprak van het "kunnen beginnen met op nieuwe voet eigen leven, deel
genootschap in het Koninkrijk en in het bijzonder hun taak in hun eigen 
omgeving ter hand te nemen". Uit een communiqué van de Regerings
voorlichtingsdienst (18 juli 1946) was inmiddels duidelijk geworden welke 
punten de West en Nederland ter bespreking voor ogen hadden: decentrali
satie van bestuur en wetgeving, samenstelling van de volksvertegenwoor
diging, de uitbreiding van het kiesrecht, de samenstelling en de werkwijze 
van ter verantwoording te roepen bestuur, de staatsrechtelijke positie van 
de gouverneur, wetgeving en begroting, de voorziening in geval van me
ningsverschil tussen dat nieuwe bestuur en de Staten omtrent wetgeving en 
begroting, beperking van de inmenging van de Nederlandse wetgevende 
organen en de evenredige uitbreiding van de plaatselijke bevoegdheden als 
uiting van de zelfstandigheid in het bewind van eigen aangelegenheden, de 
bevoegdheden van het nieuwe bestuur in abnormale omstandigheden en 
het verdiepen en uitbreiden van het door het bezoek der Statendelegaties 
aan Nederland verlevendigde contact met de West. Op vrijwel al deze pun
ten zei Jonkman in antwoord op de petities bij brief van 4 oktober 1946, na
mens het Staatshoofd, toe dat de regering in afwachting van de Rijksconfe
rentie zou streven naar de uiterste ontwikkeling van de aanwezige wettelij
ke mogelijkheden, mede door een soepele en vooruitstrevende interpretatie 
van de bestaande bepalingen, zowel ten aanzien van plaatselijke ordening 
als ten aanzien van het bestuursbeleid in het algemeen.13

Uit de reacties van Romme (KVP), Van der Goes van Naters (PvdA), 
Bierema (PvdV), Schouten (ARP) en Wagenaar (CPN) op de regeringsver
klaring van Beel op 9 en 10 juli 1946 in de Tweede Kamer bleek een grote 
eensgezindheid: men was blij dat de regering begrip toonde voor de wensen
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in de West. Een man als Schouten, die het regeringsbeleid ten aanzien van 
de Oost met groot wantrouwen bejegende, zei te hopen dat in progressieve 
zin de West die zelfstandigheid in eigen zaken zou kunnen worden gege
ven, die naar recht en redelijkheid kon worden gevraagd. Het algemeen ge
voelen van de Kamer was dat het probleem bij de herziening van de betrek
kingen met en de regelingen binnen de Overzeese Gebieden niet in de West, 
maar in de Oost lag, zodat de meeste aandacht van de Kamer was gefixeerd 
op het regeringsbeleid met betrekking tot de Oost. De Kamer liet wel uit de 
gehanteerde bewoordingen of expliciet (Romme) weten dat de herziening 
van de staatsregelingen in de West en de voorbereiding van een conferentie 
met de Rijksdelen ter bespreking van de herziening van de structuur van 
het Rijk met vaart tot stand moesten worden gebracht. De Kamer hield dan 
ook de vinger aan de pols.

In het schriftelijk antwoord op het Verslag van de Tweede Kamer op de 
Algemene Politieke Beschouwingen begin november 1946 deelde de rege
ring mede dat aan de herziening van de staatsregelingen voor de West - 
waartoe deze paragraaf zich zal beperken - voortvarend werd gewerkt. Een 
maand later schreef Jonkman aan de Tweede Kamer dat de ontwerpen van 
wet hiertoe goeddeels gereed waren. Daarbij was volgens de minister ge
bruik gemaakt van de petities en memoranda uit de West en van de advie
zen die de gouverneurs uit de West in nader overleg met de minister had
den gegeven.14 De Tweede Kamer vond deze mededelingen rijkelijk vaag. 
Men wilde graag weten hoe de zaken er in de West werkelijk voorstonden. 
De regering heeft de ongerustheid in de Kamer over de geringe snelheid bij 
de aanpak van de herziening van de staatsregelingen kunnen wegnemen 
door in te gaan op de suggestie vanuit de Tweede Kamer in het Voorlopig 
Verslag op de Rijksbegroting-1947 om een parlementaire delegatie naar de 
West te sturen teneinde zich persoonlijk op de hoogte te kunnen stellen 
van de toestand aldaar en van de wensen van de bevolking (in navolging 
van de uitgezonden missie uit het parlement naar Indonesië eerder in 1946, 
die evenwel middenin een beleidsproces viel en derhalve als een daad van 
wantrouwen jegens het beleid van de minister kon worden gezien, zoals 
bleek bij de behandeling van de motie-Van Poll in januari 1946). Bij de rege
ring zal hebben meegespeeld dat het parlement het gevoel had buiten de 
ontwikkelingen rond Indonesië te worden gehouden - waaruit in het najaar 
1946 al de nodige politieke spanningen waren gerezen - , zodat elke moge
lijkheid moest worden aangegrepen om geen politieke ruzie te krijgen over 
de kwestie van de emancipatie van de gebieden in de West. Op 12 november
1946 diende Romme namens de Vaste Kamercommissie voor Indische 
Aangelegenheden bij de Algemene Politieke Beschouwingen een motie in, 
waarin om medewerking van de regering aan deze uitzending werd ver
zocht, wat concreet betekende dat men om de nodige geldmiddelen en faci
liteiten vroeg. Deze motie werd zonder hoofdelijke stemming aangeno
men.15 Nadat begin december 1946 de voorzitter van de Eerste Kamer aan de 
Tweede Kamer had laten weten dat ook de senaat medewerking zou verle
nen aan de samenstelling van de delegatie, kon deze op 19 december 1946
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worden aangewezen: Bierema (PvdV), Wagenaar (CPN), Logemann (PvdA), 
Kropman (KVP) en De Zwaan (CHU). Deze delegatie, die politiek zeer breed 
was - de missie naar Indië in het voorjaar 1946 was niet gesteund door links
- vertoefde van 8 januari tot halverwege februari 1947 in de West en bracht 
op 11 april 1947 verslag uit. De inhoud van dit verslag, voor het merendeel 
een zakelijke opsomming van de economische, sociale, culturele, alsook 
politieke toestand in de gebieden in de West, is parlementair aan de orde ge
komen bij de behandeling van de wetsontwerpen voor de staatsregelingen 
voor de West in maart en mei 1948.16

Tijdens de behandeling van de begroting voor Overzeese Gebiedsdelen 
voor 1947 in de Tweede Kamer eind december 1946 bleek dat men de rege
ringsvoorstellen voor de nieuwe staatsregelingen voor de West en de uit
slag van de parlementaire missie naar de West wilde afwachten. Wel werd 
van verschillende kanten, zoals door De Kort (KVP), twijfel geuit of de ver
gaande wensen van de West wel te realiseren waren binnen de grenzen van 
de geldende Grondwet. De minister van OG antwoordde dat uit nader over
leg met de delegaties over de petities bij de afgevaardigden uit de West het 
inzicht was onstaan dat hun wensen een andere vorm moesten krijgen.17 In 
de Eerste Kamer was men wat ongeduldiger. Kropman (KVP) drong aan op 
spoedige uitvoering van de bestuurshervorming voor de West, omdat hij 
de indruk had dat de bevolking wantrouwig was over de totstandkoming 
ervan. De Zwaan (CHU), inmiddels teruggekeerd van zijn parlementaire 
reis naar de West, liet op 27 februari 1947 in de senaat weten dat hij de in
druk had dat veel bewoners in de West een regeling wensten, waarbij de ge
bieden overzee provincies zouden worden van Nederland, naar het voor
beeld van het Franse gedeelte van St.Maarten dat een Frans departement 
was onder een prefect. Jonkman meende dat deze gedachte evenwijdig liep 
met de resultaten van de onderhandelingen in Indonesië (Linggadjati) en op 
een Rijksconferentie moest worden besproken.18 Meer liet hij niet los.

Eind 1947 lagen de kaarten weer anders. De inhoud van de voorontwer
pen van wet tot wijziging van de staatsregelingen voor de West was groten
deels bekend geworden, doordat deze halverwege 1947 aan de Staten in Pa
ramaribo en Willemstad waren gezonden en daar voorwerp van discussie 
waren geworden. De grote lijnen in de nieuwe regelingen waren als volgt: 
uitbreiding van het kiesrecht en van het aantal Statenleden; instelling van 
een College van Gecommitteerden als aanzet tot zelfstandig optredende be- 
stuursgemachtigden; vaststelling van de eigen begroting; regeling bij lands
verordening voor de buitengewone omstandigheden. Vervolgens had de 
regering, aldus Jonkman op 11 juli 1947 in de Tweede Kamer, in overweging 
genomen of niet, om aan de in de Antillen en Suriname levende verlan
gens tegemoet te komen, een rondetafelconferentie tussen Nederland en de 
West moest worden gehouden, die bedoeld was als voorconferentie voor de 
eigenlijke grote Rijksconferentie teneinde gezamenlijk overleg te plegen 
over de verhouding in het nieuwe staatsbestel tussen Nederland en de 
rijksdelen in de West. De regeringsverklaring van 10 augustus 1947 kondig
de een dergelijke conferentie al aan voor de tweede helft van september
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1947; de Troonrede van 16 september 1947 hield het op een conferentie met 
de West op korte termijn, waarvoor een commissie van voorbereiding was 
geïnstalleerd. Op de achtergronden van dit voorstel van Jonkman van 11 
juli 1947 en de uitwerking ervan zal in volgende paragraaf worden inge
gaan.

Er stond dus nogal wat op stapel voor de West: zowel nieuwe staatsrege
lingen als een rondetafelconferentie met Nederland op korte termijn (om 
verwarring met de bekende RTC met Indonesië uit 1949 te voorkomen, zal 
deze rondetafelconferentie of voorconferentie met de West worden aange
duid als: de conferentie met de West uit 1948). De regering deed duidelijk 
alle moeite om aan de verlangens naar hervormingen in de West binnen de 
grenzen van de geldende Grondwet tegemoet te komen. Veel vaart zat er 
echter niet in; het uitstel van de conferentie met de West was niet erg ge
lukkig. Vandaar dat bij de Algemene Politieke Beschouwingen in het najaar 
van 1947 van verschillende kanten in de Tweede Kamer werd geklaagd dat 
de regering weinig voortvarend was geweest bij de totstandbrenging van de 
nieuwe staatsregelingen voor de West. De regering verontschuldigde zich 
door te zeggen dat de vertraging door een samenloop van omstandigheden 
was ontstaan. Toen op 26 november 1947 de wetsontwerpen voor de staats
regelingen in de West bij de Tweede Kamer waren ingediend, was het voor 
de hand liggend dat enkele Kamerleden, toen de begroting van OG voor 
1948 aan de orde was, zich afvroegen wat de zin was van een conferentie 
met de West op korte termijn, als niet eerst ruime ervaring was opgedaan 
met de nieuwe staatsregelingen. Hierbij kwam nog de vraag of die - tijde
lijke - staatsregelingen voor de West en de conferentie met de West niet 
overbodig konden worden door de eveneens voorziene Rijksconferentie 
van alle rijksdelen. Op 17 december 1947 heeft Jonkman in de Tweede Ka
mer meegedeeld dat de moeilijkheden rond Nederlands-Indië op dat mo
ment een Rijksconferentie verhinderden. Dat mocht echter niet leiden tot 
oponthoud in de contacten tussen Nederland en de West. Men krijgt de in
druk dat het kabinetsbeleid er op gericht was de goede wil ten opzichte van 
de West te tonen, teneinde te voorkomen dat de gevoelens van ontevre
denheid bij een kleine bovenlaag in de West een bredere bedding zouden 
vinden en de Nederlandse regering voor nog meer problemen in de ver
houding tot de overzeese gebiedsdelen zouden plaatsen. Concreet kwam het 
er op neer, zoals Jonkman tegenover de Kamer verklaarde, dat de opbouw 
van het Koninkrijk, zoals die met Nederlands-Indië in het Akkoord van 
Linggadjati was overeengekomen, en de betrokkenheid van de West daarin 
moest worden besproken met Suriname en de Antillen, opdat werd voor
komen dat men in de West de indruk zou krijgen dat in oud-koloniale stijl 
door anderen zou worden beschikt over de belangen van de Westindische 
staatsdelen. Daarom moesten de staatsregelingen en de conferentie met de 
West worden doorgevoerd.19

Romme heeft in reactie op het betoog van Jonkman voorgesteld om als 
Kamer een uitspraak te doen ten gunste van de volledige gelijkheid tussen 
alle burgers van de Rijksdelen (de West en Nederland), het opruimen van
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de resten van de ondergeschiktheid van de West tegenover het Rijk in Eu
ropa en het houden van een conferentie met de West ter voorbereiding van 
het nieuwe staatsbestel, aangezien de wijziging van de staatsregelingen 
slechts beperkte inhoud kon hebben en derhalve geen volledige bevrediging 
kon schenken. Het was een wat vreemde motie, zoals Romme zelf toegaf, 
aangezien hierin het regeringsstandpunt werd bevestigd, maar het gold hier 
dan ook een exceptioneel geval. Alles wijst er op dat Romme er veel aan ge
legen was de rijksgedachte, zoals die in moeizame en omstreden overeen
komsten met de Republiek was uitgetekend, op zijn minst met de West 
door te voeren en daardoor als geslaagd model anderen in het Koninkrijk te 
kunnen voorhouden. De door KVP-Kamerleden ondertekende motie- 
Romme is door Joekes (PvdA) nog aangevuld - moties moesten volgens 
hem geen overbodige zaken bevatten, wat in deze motie-Romme wel het 
geval was - met de uitnodiging aan de regering om de datum van de confe
rentie met de West te bepalen en delegaties te benoemen. De Kamer heeft 
duidelijk sympathie met de West willen betuigen en de motie-Romme in 
meerderheid zonder hoofdelijke stemming, met alleen de stemmen van de 
CPN tegen, aanvaard. De communisten hadden zich bij monde van 
Wagenaar tegen deze motie uitgesproken, omdat het economisch aspect was 
verwaarloosd en de gelijkheid daarin nog wel zo belangrijk zou zijn.20 Men 
krijgt de indruk dat dit verzet van de CPN-fractie tegen deze motie paste in 
de algemene confrontatiepolitiek die tussen de grote regeringspartijen ener
zijds en de CPN anderzijds sedert het uitbreken van de eerste politiële actie 
en de oriëntatie van Nederland op de Marshallhulp was ontstaan en waar
over elders in dit boek uitvoerig verslag wordt gedaan (hoofdstuk IX, par.
Vl.a). Door de aanvaarding van de motie-Romme had de Tweede Kamer de 
inmiddels aanhangige voorstellen tot herziening van de staatsregelingen 
voor de West van weinig waarde meer verklaard in het licht van de voor
genomen conferentie met de West. Toch heeft men nog veel aandacht be
steed aan de voorstellen voor deze bij voorbaat tijdelijke staatsregelingen.

De regeringsvoorstellen inzake de herziening van de staatsregelingen 
voor de West gingen niet ver. Niettemin waren nog heel wat instanties be
trokken geweest bij de opstelling van deze hervormingsvoorstellen. Na de 
petities van de West uit de zomer van 1946 hadden de gouverneurs advies 
gegeven over de voorlopige plannen tot herziening die afkomstig waren 
van het departement van OG. Op 3 januari 1947 was het voorontwerp van 
wet besproken met de parlementaire commissie voor de West. Vervolgens 
hadden de gouverneurs in de West hun visie gegeven op dit voorontwerp. 
Tegelijk met de Raad van State hadden de Staten in de West het eigenlijke 
wetsontwerp gekregen. In juli 1947 kwamen de adviezen van de Staten in de 
West binnen, in augustus 1947 gevolgd door de adviezen van de Raad van 
Bestuur in Suriname en in de Antillen. De Raad van State adviseerde in 
juni 1947 over het voorontwerp en begin november 1947 over het wetsont
werp, dat op 26 november 1947 werd ingediend. Daarbij bleef het niet. Zo 
hebben de Staten van Suriname, ontevreden over de wijze waarop de Ne
derlandse regering in het definitieve wetsontwerp rekening zou hebben ge-
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houden met de zienswijze van deze Staten op het vraagstuk van een nieu
we staatsregeling voor Suriname, aan de Nederlandse regering gevraagd de 
behandeling van het wetsontwerp in het parlement aan te houden en het 
wetsontwerp op de agenda van de conferentie met de West (1948) te plaat
sen. De regering wilde niet ingrijpen in de zaken van het parlement, maar 
toonde zich bereid om na het Voorlopig Verslag uit de Tweede Kamer, begin 
1948, de Surinaamse evenals de ontevreden Antilliaanse delegatie ter confe
rentie gelegenheid te geven met de regering overleg te plegen alvorens de 
Memorie van Antwoord - 1 maart 1948 - in te dienen, vergezeld van wijzi
gingen die het wetsontwerp voor de West verteerbaar maakten.21

Het doel van de wijzigingen was, aldus de Memorie van Toelichting, op 
de verschillende terreinen van het staatkundig leven de zelfwerkzaamheid 
van de eigen krachten en organen van de betrokken gebiedsdelen in te scha
kelen "op een wijze, welke in een sobere formulering soepel is gehouden, 
opdat de daarin besloten principes op evolutionnaire wijze in de praktijk 
zullen kunnen worden gebracht".22 Aangezien binnen de oude Grondwet 
moest worden gewerkt, ging het slechts om overgangswetgeving, die der
halve ook niet aan alle wensen van de West tegemoet kon komen. De kern
punten waren de volgende.

Ingesteld zou worden een College van - oorspronkelijk - Gecommitteer
den, later bij Nota van Wijziging omgedoopt in College van Algemeen Be
stuur, uit zes personen bestaand, dat de Gouverneur moest bijstaan in de 
uitoefening van het algemeen bestuur in de betrokken gebiedsdelen. Zowel 
de Staten van Suriname als die van de Antillen hadden om een scherpere 
aanduiding gevraagd, waardoor de grondslag zou kunnen worden gelegd 
van een bestuur dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van de in de 
West geldende wettelijke regelingen tegenover de eigen gekozen organen. 
De instelling van dit College leek een wassen neus, aangezien de Neder
landse regering aanvankelijk het oude "gouverneursartikel" (art. 29) had 
willen handhaven - hierin werd bepaald dat de gouverneur als vertegen
woordiger van de Koning en naar diens aanwijzingen het algemeen bestuur 
had én de uitvoerende macht, waarvoor hij verantwoordelijk was aan de 
Koning - , in aansluiting op de bestaande Grondwet, waarin het opperbe
stuur bij de Koning lag. Vooral de Staten van Suriname keurden deze con
structie af. Het regeringsvoorstel kwam aan de pittig geformuleerde bezwa
ren tegemoet door te bepalen dat aan de gecommitteerden door de gouver
neur de uitoefening van de uitvoerende macht kan worden overgedragen 
overeenkomstig de bepalingen van een totaal gewijzigd artikel 29. In het re
geringsvoorstel van art. 29(nieuw) werd bepaald dat het algemeen bestuur, 
in naam van de Koning en met inachtneming van de voorschriften van de 
onderhavige wet, door de gouverneur werd uitgeoefend, daarin bijgestaan 
door het College van Gecommitteerden. Ten aanzien van onderwerpen, 
waarbij Nederland, Indonesië of de West in belangrijke mate was betrokken, 
diende de gouverneur de aanwijzingen van de Koning in acht te nemen. De 
gouverneur bleef bekleed met de uitvoerende macht, maar kon de uitoefe
ning daarvan onder zijn verantwoordelijkheid overdragen aan de gecom-
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mitteerden. Voor zijn eigen handelen bleef de gouverneur verantwoorde
lijk aan de Koning. De Staten van de Antillen wilden een verantwoordings- 
plichtig college van algemeen bestuur, belast met inwendig bestuur en be
kleed met de uitvoerende macht voor inwendige aangelegenheden, bij 
landsverordening te bepalen, maar de Nederlandse regering heeft een der
gelijke constructie onverenigbaar geacht met de geldende Grondwet. Het 
nieuw ingestelde College van Gecommitteerden bleef derhalve een wat vaag 
orgaan. In hoeverre aan dit orgaan bepaalde taken konden worden opgedra
gen, liet de regering van de ontwikkeling van dit orgaan in de praktijk af
hangen. Het is te begrijpen dat de West met deze constructie weinig inge
nomen was.

Een wijziging, die met name in het Nederlandse parlement een van de 
belangrijkste discussiethema's vormde, was de uitbreiding van het aantal 
Statenleden en van het kiesrecht. Het aantal Statenleden werd van 15 op 21 
gebracht. Ten aanzien van de Antillen had het voorontwerp Curagao 11 ze
tels toegekend, Aruba 7 en de Bovenwinden gezamenlijk een zetel. Op aan
drang van de Staten van de Antillen is dit in het definitieve ontwerp ge
worden 8(Cura$ao), 8(Aruba), 2(Bonaire) en voor elk der Bovenwindse ei
landen een zetel. Op verzoek van de Staten van de Antillen verviel ook het 
restant van het benoemingsrecht van de gouverneur van Statenleden, na
melijk het aanwijzen van representanten voor enig deel van de bevolking 
dat niet of niet voldoende zou zijn vertegenwoordigd. Het zeer beperkte 
kiesrecht van de staatsregelingen-1936 werd vervangen door een algemeen 
mannenkiesrecht (vanaf 23 jaar), waarbij het vrouwenkiesrecht aan nadere 
bepalingen van het kiesreglement ter plaatse werd overgelaten. Voor Suri
name werd de mogelijkheid opgenomen tot invoering van het instituut 
van kiesmannen vanwege de zeer vergaande territoriale spreiding van de 
bevolking.

Een volgend belangrijk punt betrof de wijziging van de conflictenrege- 
ling. De oplegging van een landsverordening bij AMvB bij gebleken on
enigheid tussen Staten en Gouverneur werd beperkt tot regelen die in be
langrijke mate de andere rijksdelen betroffen. Deze beperking gold ook 
wanneer een AMvB volgde bij het in gebreke blijven van de Staten hun vi
sie over een ontwerp-landsverordening binnen een bepaalde termijn mede 
te delen of indien dringende omstandigheden een onverwijlde voorziening 
nodig maakten. De Staten van de Antillen hadden graag gezien dat deze be
perking (art. 101) verviel, maar de Nederlandse regering vond dat dan een 
belangrijk onderdeel van de conflictenregeling kwam te ontvallen. De 
plaatselijke organen kregen met deze wijziging volledige verantwoordelijk
heid voor landsverordeningen over zuiver inwendige aangelegenheden. 
Een grotere zelfstandigheid bleek ook uit de schrapping van de artikelen 112 
en 113 uit de regelingen van 1936, waarbij de begroting, door de Staten goed
gekeurd, definitief moest worden vastgesteld door de Nederlandse wetgever, 
wanneer de begroting de middelen zou overtreffen of bij de Koning bezwa
ren tegen de voorlopig (door de gouverneur) vastgestelde begroting beston
den. Hiervoor in de plaats kwam de simpele vaststelling van de begroting
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bij landsverordening, ook al zou de uitgavenraming die van de inkomsten- 
raming overtreffen. Zulks was het geval met Suriname, evenwel niet met 
de Antillen, die sedert 1932 onafgebroken een sluitende begroting hadden, 
zoals de regering in 1947 vaststelde. Wel werd bepaald dat de begroting door 
de gouverneur aan de Koning moest worden gezonden. Overigens hadden 
de Staten de facto al het budgetrecht en bestond er financiële autonomie. Een 
logische ontwikkeling werd derhalve geïnstitutionaliseerd. De bepaling (art. 
162, lid 1), dat "het aanmoedigen van arbeidszin en het weren van door lui
heid en lediggang bij de onvermogende bevolking" een onderwerp van 
aanhoudende zorg van de gouverneur diende te zijn, verviel.

Nieuw was de invoering van de dienstplicht, die bij landsverordening 
kon worden opgelegd, waar vroeger gesproken werd van de instelling van 
"schutterijen" van weerbare bewoners. De plicht tot verdediging werd aller
eerst genoemd voor de in de West wonende Nederlandse onderdanen. Het 
in soldij nemen van vreemde troepen werd niet meer genoemd. De gou
verneur kon de staat van oorlog of beleg afkondigen, maar de landsveror
dening bepaalde wanneer en op welke wijze. Ook dit was een vooruitgang 
ten opzichte van 1936. Tegen de buitengewone bevoegdheden van de gou
verneur in geval van oorlog of opstand was in beide overzeese gebieden be
zwaar gerezen. De bijzondere volmachten waren in de oorlogsjaren soms 
zonder duidelijke noodzaak gehanteerd. Het regeringsvoorstel wilde zowel 
een besluitvaardig gezag in moeilijke dagen bevorderen als het vertrouwen 
van de volksvertegenwoordiging in dat gezag in die omstandigheden win
nen. Het oproepen van dienstplichtigen in buitengewone omstandigheden 
moest bij landsverordening worden goedgekeurd. Van de bepalingen om
trent militaire zaken verviel het art. 33 uit 1936, dat verklaarde dat de gou
verneur de vereiste maatregelen zou nemen ter bescherming van de eer 
van de staat in het algemeen en van Curaqao in het bijzonder tegen aanran
ding van buiten (Staatsregeling Curagao-Antillen). De Venezolaanse aan
spraken achtte men na de oorlog geen reden meer voor een algemene rege- 
ling.

Tenslotte was nieuw dat vertegenwoordigers van de twee landsdelen 
overzee in Nederland zouden worden aangesteld. Aanstelling en instructie 
waren aan de Koning voorbehouden. De voordracht werd evenwel gedaan 
door de Staten. Het contact met het opperbestuur zou hierdoor directer 
kunnen verlopen, waardoor de taak van de gouverneur meer op de beharti
ging van de inwendige aangelegenheden en van de rijksaangelegenheden 
werd toegesneden en hij daardoor ook minder kon worden gezien als zui
ver ondergeschikte van de Koning. Enkele kleinere wijzigingen waren: de 
gouverneur kreeg het recht de Staten te ontbinden, waardoor bij conflict een 
beroep op de kiezers kon worden gedaan, een en ander gehoord de Raad van 
Bestuur - een al in 1936 geschapen soort Raad van State in de overzeese ge
bieden - en het College van Gecommitteerden. Bepaald werd dat de Staten 
gezamenlijk met de gouverneur de wetgevende macht uitoefenden voor de 
inwendige aangelegenheden. Suriname had op deze bepaling aangedrongen, 
omdat dit een logische conclusie was van het vervallen van de conflictenre-
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geling voor inwendige zaken en het ontnemen van de bijzondere bevoegd
heden aan de gouverneur bij oorlog en opstand. Tot slot vermeldde een 
overgangsbepaling dat na een jaar na inwerkingtreding van de staatsrege
lingen nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden op basis van de 
nieuwe kiesbepalingen. Landsverordeningen hieromtrent konden, indien 
de Staten niet binnen drie maanden een ontwerp goedkeurden, bij AMvB 
worden ingevoerd, welke later bij landsverordening kon worden gewijzigd 
of ingetrokken.

Uit het Voorlopig Verslag bleek dat nogal wat Kamerleden vonden dat de 
regering het meest gunstige tijdstip voor indiening van de nieuwe staatsre
gelingen had laten voorbijgaan. De KVP meende echter dat de voorstellen 
in ieder geval nog enig nut hadden om in afwachting van definitieve rege
lingen op basis van de herziene Grondwet de bestaande wrijvingen met de 
West enigszins te verminderen. Intrekking van deze voorstellen zou hoe 
dan ook in de West zeker geen goede indruk maken. De KVP-fractie in de 
Tweede Kamer had bezwaar tegen de uniformiteit van de twee staatsrege
lingen, die daarmee de essentiële verschillen tussen de twee gebieden in de 
West over het hoofd zag, en tegen de overwegend departementale invloed 
op de voorgestelde regelingen. Te weinig was rekening gehouden met de 
wensen van de Staten. Deze groepering sprak zich verder uit voor aanslui
ting in de staatsregelingen op de Nederlandse traditie inzake de gelijkstel
ling tussen openbaar en bijzonder lager en middelbaar onderwijs, een van 
de "kostbaarste historische goederen" van het land. De voorgestelde staats
regelingen behielden de bepalingen uit 1936 op dit punt, waarin slechts ge
sproken werd over de vrijheid van onderwijs en de zorg van de gouverneur 
voor het lager onderwijs, waarbij de bekostiging geschiedde op voet van ge
lijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. De PvdA maakte bezwaar 
tegen de voorstellen van de KVP om de onderwijskwestie op te rakelen. In 
de Memorie van Antwoord werd de KVP in dit opzicht afgestraft met de 
opmerking dat de verlening van autonomie, doel van deze staatsregelingen, 
strijdig was met het opleggen van een uitwerking van hetgeen slechts als 
beginsel - namelijk onderwijsvrijheid - in deze regelingen was opgenomen. 
Uitwerking van dit beginsel was een typisch inwendige aangelegenheid.

De PvdA vond de formuleringen over het College van Gecommitteerden 
ronduit onduidelijk, juist vanwege de handhaving van de verantwoor
dingsplicht van de gouverneur aan de Koning. Zou het niet beter zijn, aldus 
de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, een openbare instructie aan de gou
verneur te geven, waarin bepaald zou worden dat deze diende te handelen 
overeenkomstig het advies van het College? Uit het regeringsantwoord 
bleek dat op dit punt niet viel te marchanderen. Desnoods noemde men het 
College een College van Algemeen Bestuur, aan de bepalingen van de be
staande Grondwet kon niet worden getornd. In zekere zin waren de Gecom
mitteerden een soort ministers, die evenwel geen volledige parlementaire 
verantwoordelijkheid hadden. Het ging om politieke medewerkers, die ver
geleken konden worden met de Amerikaanse "staatssecretarissen", die aan 
de President van de Republiek en niet aan het Congres verantwoordelijk
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zijn. Een andere oplossing was niet mogelijk zonder het art. 62 (1938) van de 
Grondwet over het opperbestuur van de Koning over de overzeese gebieden 
en het algemeen bestuur van de gouverneur teniet te doen. Derhalve kon 
ook een splitsing tussen een verantwoordingsplicht ten aanzien van de Sta
ten voor zuiver inwendige aangelegenheden en een resterend deel van het 
algemeen bestuur, waarvoor die plicht niet bestond, niet worden overwo
gen. Voor de regering was opperbestuur de macht van de Koning, bijgestaan 
door de Nederlandse minister, met betrekking tot de gebieden overzee en 
algemeen bestuur de volheid van de bestuursmacht van de landvoogd 
overzee, welk algemeen bestuur zowel algemene belangen van het Konink
rijk als zuiver inwendige aangelegenheden betrof.

Een tweede belangrijk twistpunt betrof het kiesrecht. Uit het Voorlopig 
Verslag bleek dat de PvdA-fractie ernstige bezwaren had tegen de in art. 69 
vermelde mogelijkheid om via het kiesreglement beperkingen aan te bren
gen in het kiesrecht. (Op de Antillen hadden in 1946 6251 mannen het kies
recht op een bevolking van 127.866; in Suriname waren 2995 kiezers op een 
bevolking van 173.954 personen). Volgens de PvdA-Kamerfractie moest 
iedereen stemrecht krijgen, al begreep de fractie dat bosnegers en Indianen 
in Suriname niet aan het politieke leven konden of wilden deelnemen. Ei
sen stellen aan de politieke mondigheid van het volk, om voor een bepaal
de tijd een vertrouwensvotum te geven aan politieke vertegenwoordigers 
leek de PvdA-Kamerfractie geforceerd, want "op een veel hoger niveau lig
gen de feiten in ons vaderland ook niet", al had Nederland dan geen bosne
gers of Indianen. Vandaar ook het bezwaar van deze groep om voor Surina
me de mogelijkheid van kiesmannen open te houden. De KVP was het 
hiermee niet eens, omdat deze PvdA-visie te individualistisch zou zijn. Een 
voorwaarde voor het algemeen kiesrecht diende te zijn dat men in staat was 
om de kiezers zodanig te organiseren, dat deze organisatie iets betekende als 
uiting van politiek bewustzijn. Beperkingen op het kiesrecht in Suriname, 
waar volgens de KVP aan de genoemde voorwaarde nog niet was voldaan, 
behoefde evenwel de ontwikkeling naar zelfstandigheid van Suriname niet 
in de weg te staan. In beginsel diende er wel algemeen kiesrecht te komen, 
maar de vraag was op welk tijdstip. De katholieken en hindoestanen in Su
riname waren hierover verdeeld, terwijl de Commissie tot bestudering van 
de Staatkundige Hervormingen in Suriname het stadium van politieke 
rijpheid voor Suriname nog niet bereikt achtte.

De regering meende in haar antwoord dat de fase, waarin de ontwikke
lingen van de West verkeerden, het nodig maakte dat de volksvertegen
woordigingen een zo volledig mogelijke afspiegeling waren van de wensen 
en denkbeelden onder de bevolking. De beperkingen die in de staatsregelin
gen via het kiesreglement op het kiesrecht konden worden aangebracht 
konden alleen maar in verband worden gebracht met technische bezwaren 
(binnenlanden). Voor het overige deelde de regering de argumenten van de 
PvdA met betrekking tot de beoordeling van de politieke rijpheid overzee. 
De regering had in deze zaak stelling betrokken door beperkingen op het 
kiesrecht eventueel te accepteren, aangezien de Surinaamse partijen zeer
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verdeeld waren geweest over het algemeen kiesrecht; het rapport van de ge
noemde Commissie noemde de regering overigens "niet actueel".23

Nadat van regeringszijde het ontwerp nog was gewijzigd, onder meer 
door het College van Gecommitteerden zeker in de naamsaanduiding met 
algemeen bestuur te belasten, alsook door vele kleine technische wetsverbe- 
teringen, is mondeling overleg gevoerd tussen de minister van Overzeese 
Gebiedsdelen en de commissie van voorbereiding voor dit wetsontwerp. Op 
alle hiervoor genoemde punten vroeg de commissie toch nog om ophelde
ring. Zo op het vlak van de onderwijsvrijheid, waar de minister nu ver
klaarde dat hij dit niet alleen een zaak van landsverordening achtte, maar 
ook van de nader te houden conferentie met de West, van de toekomstige 
wetgever, terwijl hij ook wees op de grote verschillen in de West in dit op
zicht. Suriname had volgens de minister ernstig bezwaar tegen het voorstel 
van de KVP, zoals geformuleerd in het Voorlopig Verslag, om daar waar 
geen openbare school bestond, maar een bijzondere te stichten. De religieuze 
verdeeldheid in Suriname speelde in deze visie een grote rol. De onderlinge 
wedijver tussen missie en zending en de wrijving tussen deze en andere re
ligieuze groeperingen poogde Suriname buiten de deur te houden. Daaren
tegen had men op de Antillen, door de grotere religieuze en ethnische een
heid aldaar, minder moeite met de doorvoering van de gelijkstelling op on
derwijsgebied. Ten aanzien van de instructie voor de gouverneur en zijn 
verhouding tot het College van Algemeen Bestuur, deelde Jonkman nu 
mede dat de regering de mogelijkheid openliet dat dit College zich zou ont
wikkelen tot een raad van "proto-ministers" of een gouvernement in rade, 
met behoud derhalve van de verantwoordelijkheid van de gouverneur. 
Hiermede nam hij de onduidelijkheid over deze zaak niet weg.24

Na behandeling van een lange lijst van adressen van allerlei groeperin
gen uit de West tot de Tweede Kamer, veelal de wens tot algemeen kiesrecht 
behelzende, kon op 16 maart 1948 - nadat de conferentie met de West in
middels grotendeels was afgehandeld (eind januari - maart 1948) - in de 
Tweede Kamer de openbare discussie over de ontworpen staatsregelingen 
voor de West een aanvang nemen. Aansluitend op het hiervoor al ge
noemde, wordt hier allereerst het punt van de financiële gelijkstelling tus
sen openbaar en bijzonder onderwijs aangestipt, dat ook door de eerste spre
ker, Tilanus (CHU), werd aangeroerd. Al eerder, op 16 december 1947, was 
door De Kort (KVP) bij de debatten over de begroting van OG deze kwestie 
aan de orde gesteld. Zijn bezwaar gold de tegenwerking van het bijzonder 
onderwijs door het bestuur in Suriname. Achtereenvolgende gouverneurs 
hadden vanaf 1932 het bedrag, dat voor iedere leerling in het bijzonder on
derwijs bij de onderwijspacificatie in Suriname was overeengekomen, ver
laagd. Jonkman had toen wel toegezegd de zaak in Suriname te willen aan
kaarten, maar had te grote aandrang van de kant van Nederland in deze in
terne kwestie niet juist genoemd. De Kort had daarop op 17 december 1947 
een motie ingediend, waarin de minister werd gevraagd de onderwijspacifi
catie naar de bepaling van de staatsregeling voor Suriname te doen beharti
gen. De behandeling van deze motie werd uitgesteld tot de nieuwe staatsre-
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gelingen aan de orde zouden komen. Aangezien inmiddels een Surinaamse 
landsverordening aan de ongelijke behandeling van de scholen een einde 
had gemaakt - ongetwijfeld onder druk van Jonkman - trok De Kort zijn 
motie op 17 maart 1948 in.25

De kiesrechtkwestie trok in de Kamerdebatten veel aandacht. Debet hier
aan was ook de onenigheid in Suriname zelf over de wenselijkheid van de 
invoering van het algemeen kiesrecht, zoals die tot uiting was gekomen in 
enkele telegrammen pro (Moslimpartij, Hindoestaans-Javaanse Politieke 
Partij, Progressieve Surinaamse Volkspartij) en contra (onder meer de Hin
doe Partij en de Nationale Partij Suriname, die een aantasting van de be
voorrechte posities van bepaalde kasten of groepen vreesden), gericht aan de 
leden van de Tweede Kamer in februari 1948. Men wist derhalve in Den 
Haag dat deze zaak gevoelig lag in Suriname. Tilanus (CHU), die de wets
ontwerpen verder bevredigend noemde, vroeg zich af of de politieke ont
wikkeling in de West tot voldoende rijpheid was gekomen voor de invoe
ring van het algemeen kiesrecht voor mannen en de mogelijkheid daartoe 
van vrouwen. De Kort (KVP) accepteerde de kiesmannen in Suriname om 
de volgens hem van Oranjeliefde blakende bosnegers te doen vertegen
woordigen, maar hij aanvaardde niet dat het vrouwenkiesrecht afhankelijk 
werd gesteld van nadere regels. Meijerink (ARP) achtte daarentegen de be
volking in politiek opzicht nog te weinig ontwikkeld om volledig kiesrecht 
te genieten. Vooral in Suriname zag hij problemen. Liever zag hij de verde
re regeling van het gehele kiesrecht bij landsverordening vastgesteld. Deze 
stelling van de ARP werd vreemd genoeg ook gedeeld door Wagenaar 
(CPN), hoewel ook hij stelde in beginsel het algemeen kiesrecht te onder
steunen. Men moest echter niet zover gaan, zoals de KVP dat volgens hem 
stelde, dat het steunen van algemeen kiesrecht altijd progressief zou zijn. 
Algemeen kiesrecht kon ook wel eens dienen om de grootst mogelijke in
vloed voor de reactionaire krachten te doen behouden. Vandaar zijn plei
dooi om de uitwerking van het kiesreglement over te laten aan de Staten. 
Nederhorst van de PvdA vond dat Nederland alleen het beginsel van het 
algemeen kiesrecht moest vastleggen, maar de uitwerking diende over te la
ten aan de gebieden overzee zelf. De overgang naar het algemeen kiesrecht 
diende geleidelijk te gaan, zonder bevoogding vanuit Nederland, bijvoor
beeld door te bepalen dat het kiesrecht zou kunnen worden beperkt in geval 
van analfabetisme.26

Mevrouw Tendeloo (PvdA) wijdde haar interventie geheel aan de vol
gens haar onjuiste beperking van het vrouwenkiesrecht. Zij wenste het 
vrouwenkiesrecht in de staatsregelingen vastgelegd te zien en verwierp het 
antwoord van de minister, dat vanuit Nederland niet kon worden beoor
deeld hoever het kiesrecht ginds moest worden ingevoerd. Het kiesregle
ment kon volgens mevr. Tendeloo slechts technische zaken regelen. Het 
principe van het kiesrecht viel daar volgens haar niet onder. Zij wilde van
wege de territoriale verschillen wel een verschil tussen Suriname en de 
Antillen in kiesrechtzaken aanvaarden, maar deze zouden altijd tot kies
mannen én kiesvrouwen moeten kunnen leiden. Volgens minister
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Jonkman ging het echter niet om geringe waardering voor de vrouw bij de 
regering, maar om waardering voor de plaatselijke verhoudingen, die de re
gering er toe gebracht had de plaatselijke wetgever te laten oordelen in 
hoeverre het algemeen vrouwenkiesrecht gewenst werd. Mevr. Tendeloo 
meende echter dat de redactie van het artikel het algemeen kiesrecht voor 
vrouwen niet bevatte, alleen de mogelijkheid daartoe opende. Liever ware 
het haar dat het beginsel in het artikel stond, maar de uitwerking werd 
overgelaten aan de landsverordening. Zij diende daarom amendementen in 
tot wijziging van de artikelen in de staatsregeling voor Suriname over het 
kiesrecht, die er op neer kwamen dat het kiesrecht voor alle ingezetenen 
van dit gebied werd vastgelegd en dat de beperkende bepaling omtrent het 
vrouwenkiesrecht zou komen te vervallen, al kon het kiesreglement wél 
bepaalde beperkingen inhouden. Zij werd in haar voorstel gesteund door de 
KVP bij monde van De Kort. Meijerink (ARP) en Tilanus (CHU), vonden 
dat dit een zaak was die beoordeeld moest worden in de West zelf, terwijl 
ook Wagenaar vond dat op de Antillen de vrouwen meer rijp waren voor 
algemeen kiesrecht dan in Suriname. Wagenaar (CPN) ging echter met zijn 
fractie om, nadat Jonkman had verklaard dat het amendement en de rege- 
ringstekst in hoofdzaak niet verschilden, omdat ter plaatse altijd nog de 
noodzakelijke beperkingen konden worden aangebracht. Aangezien onder 
de PvdA-fractieleden verschil van mening bestond of de ene dan wel andere 
tekst beter de eigen positie van Suriname beklemtoonde, stemden enkele 
PvdA-leden met de fracties van ARP en CHU - 'behalve mevr. Wttewaall 
(CHU) - tegen dit amendement. De rest van de Kamer was voor (de SGP was 
afwezig) de voorstellen van mevr. Tendeloo (57 tegen 19). De Kort verde
digde een gelijkluidend amendement over het kiesrecht voor de Antillen, 
dat eveneens stuitte op tegenkanting van de ARP en CHU, met uitzonde
ring van mevr, Wttewaall, die zich met vreugde verklaarde vóór het amen- 
dement-De Kort. De PvdA-fractie stemde nu niet verdeeld.27

Andere punten van het regeringsvoorstel waren wel onderwerp van dis
cussie, maar leidden niet tot amendering, zoals de samenstelling van de 
Staten, het College van Algemeen Bestuur en de Raad van Advies. Zo achtte 
Meijerink (ARP) het onjuist Aruba en Curagao een gelijk aantal zetels te ge
ven in de Staten van de Antillen, gezien het verschil in zielental en in eco
nomische betekenis, terwijl Tilanus (CHU) en Nederhorst (PvdA) het voor
stel weer wel juist achtten. Laatstgenoemde hield een - gelet op de latere 
ontwikkelingen profetisch - betoog over de toekomst van de Antillen naar 
aanleiding van het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie. 
Nederhorst was zeer bezorgd dat de oliewelvaart vrij snel ineen zou zakken, 
wanneer eenmaal de raffinage-installaties waren verplaatst na te zijn afge
schreven, terwijl hij ook het politieke klimaat, gekenmerkt als dit was door 
de tegenstellingen tussen de vrij geïsoleerd levende bevolkingsgroepjes, ex
plosief achtte. Daarbij wees hij op de drang naar afscheiding van de rest van 
de Antillen op Aruba, toen Curagaose Statenleden hadden aangedrongen op 
een ongelijke getalsverhouding in de Staten ten gunste van Curagao. Minis
ter Jonkman hield vast aan het territoriale beginsel, dat moest leiden tot ge-
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lijke behandeling, waarbij rekening werd gehouden met ongelijkheden (vgl. 
Boven- en Benedenwindse eilanden). Zelfstandigheid van Aruba binnen 
het Koninkrijksverband leek de regering overigens niet onmogelijk. De 
nieuwe staatsregeling verleende echter al meer decentralisatie, terwijl ook 
een beter benoemingsbeleid van ambtenaren op Aruba veel van de grieven 
kon wegnemen.28

Meijerink (ARP) sneed de tweeslachtigheid van het College van Alge
meen Bestuur aan. Naar zijn mening werd daar in de West verschillend 
over gedacht. De Antillen wilden een soort ministerraad; Suriname een 
soort college van vertrouwensmannen uit het land naar het model van het 
college van B. en W. Aangezien bepaald was dat de Collegeleden benoemd 
zouden worden na overleg met de Staten, die er verschillend over dachten, 
was het moeilijk hier één lijn in te bepalen. Volgens Nederhorst kwam de 
wetstekst aan beide verlangens tegemoet, indien de wet soepel zou worden 
toegepast. Jonkman heeft geantwoord dat dit College met tact en verstand 
moest worden ingevoerd, omdat een werkelijke invoering van de denk
beelden van de beide rijksdelen overzee in strijd zou zijn met de Grond
wet.29

De algemene indruk van het wetsontwerp bij de diverse woordvoerders 
was gunstig. Tilanus kon zich achter de verlangens van de West stellen, 
omdat de petities van de West de trouw aan de Koningin zo warm hadden 
geuit. Als overgangsregelingen achtte hij de regeringsvoorstellen juist. 
Meijerink vond het billijk dat aan de positie van onvrijheid in de West een 
einde werd gemaakt en dat de wetsontwerpen tevens aan het verlangen 
naar een blijvende band met Nederland tegemoet kwamen. De zelfwerk
zaamheid in de West leek bevorderd. Het is merkwaardig te zien dat ARP en 
CHU de ontwikkelingen in de West positief benaderden, maar die in de Oost 
met wantrouwen bejegenden. Hier speelt ongetwijfeld mee, dat de Oost ten 
dele (namelijk de Republiek) een zo volledig mogelijke zelfstandigheid na
streefde en financieel-economisch ook in staat zou zijn die zelfstandigheid 
te schragen. Niet voor niets wees Meijerink (ARP) er op dat uit contacten 
van de parlementaire commissie met vertegenwoordigers uit de bevolking 
in de West was gebleken dat een voornaam motief om de band met Neder
land te bewaren was de behoefte aan bijstand vanuit Nederland om de 
groeiende vrijheid verantwoord te kunnen dragen. Voor Suriname lag die 
verlangde hulp uit Nederland op financieel-economisch gebied; voor de 
Antillen op het terrein van de defensie. Vonk (VVD) sloot zich bij de 
woordvoerders van ARP en CHU aan. De Kort was zeer gelukkig met de 
nieuwe staatsregelingen, die voldoende progressief konden worden ge
noemd en toch binnen de lijnen van de Grondwet bleven. Ter linkerzijde 
was men bezorgd of de groeiende bestuurlijke zelfstandigheid wel voldoen
de werd gesteund door een economische zelfstandigheid. Nederhorst ver
klaarde dat zijn pessimisme over een mogelijke breuk tussen de West en 
Nederland door de samenwerking op de inmiddels gestarte conferentie wel 
was verdwenen, maar dat hij weinig vertrouwen had in de economische 
onafhankelijkheid van de West, in het bijzonder in die van Suriname.
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Wagenaar (CPN) sneed dit vraagstuk ook aan en verklaarde dat zelfbestuur 
ook een herschepping van de economische verhoudingen moest inhouden. 
Met name op de eilanden Curaqao en Aruba deelden de oliemaatschappijen 
de lakens uit en vormde de blanke leiding van deze maatschappijen encla
ves in de gemeenschappen. Met de algemene strekking van de stellingen 
van Nederhorst en Wagenaar was Jonkman het eens. Hij wilde het thema 
zelf echter liever laten rusten. Zijn betoog tegenover een zeer welwillende 
Kamer sloot hij af met het uitspreken van de hoop dat alle betrokkenen bij 
de uitvoering van de nieuwe regelingen ervan doordrongen zouden zijn 
het Koninkrijk-nieuwe-stijl te dienen. Het wetsontwerp tot herziening van 
de staatsregelingen voor de West werd zonder hoofdelijke stemming door 
de Tweede Kamer aanvaard.30

Uit de schriftelijke stukken wisseling tussen regering en Eerste Kamer 
bleek dat er geen nieuwe gezichtspunten waren ontwikkeld. Ook het debat 
op 20 mei 1948 in de senaat was uiterst kort. Senator Kropman (KVP) haalde 
herinneringen op aan de gulle ontvangst in Suriname en concludeerde dat 
de bevolking aldaar maar een ding wilde: verbonden blijven met Neder
land. Daarnaast had hij een diepe liefde van elke Surinamer en Antilliaan 
ontdekt voor het eigen land, welke er altijd toe leidde dat de Surinamer of 
Antilliaan, die zijn gebied had verlaten, weemoed voelde en terug wilde 
naar zijn eigen land. Zowel Kropman als De Zwaan (CHU) vroegen zich af 
of bij de amendering van het regeringsvoorstel door de Tweede Kamer in
zake het kiesrecht men niet verder was gegaan dan werd gewenst en moge
lijk was. Jonkman evenwel meende dat het beginsel niet verschilde en het 
kiesreglement mogelijkheden bood om de zaak bij te stellen. De Eerste Ka
mer aanvaardde vervolgens het genoemde wetsontwerp zonder hoofdelijke 
stemming.31

Na afkondiging van de herziene staatsregelingen van Suriname en Cura- 
gao (Antillen) in het Staatsblad op 21 mei 1948 (Stbl. nr. 1.194 en 1.195) en de 
inwerkingtreding ervan op 31 mei 1948 konden in de beide rijksdelen in de 
West de Colleges van Algemeen Bestuur worden geïnstalleerd. In de Antil
len leverde dat enige problemen op, omdat de gouverneur aldaar weigerde 
een van de conferentie met Nederland weggelopen afgevaardigde hierin te 
benoemen. Het succes van de grondwetsherziening-1948, welke de gelegen
heid opende om als overgang naar de nieuwe rechtsorde voorzieningen te 
treffen in afwijking van de Grondwet (speciaal de artikelen betreffende de 
Overzeese Gebiedsdelen), maakte het omzichtige werk van de staatsregelin
gen-1948 goeddeels overbodig. In de zomer van 1949 reeds konden de ont
werpen voor een nieuwe regeling voor de verhoudingen in de West en 
voor de band tussen Nederland en de West worden ingediend. Van belang 
was dat bij deze, uiteindelijk interimregelingen-1950 gedoopte, wetten aan 
de gebieden in de West een eigen, aan de volksvertegenwoordiging, aldaar 
verantwoordelijk bestuur werd gegeven, terwijl voortaan ook alle interne 
aangelegenheden bij landsverordening konden worden geregeld. De con- 
flictenregeling verviel. Alleen bepaalde, nader omschreven Koninkrijksbe- 
langen, zouden bij wet of AMvB worden geregeld. De vertegenwoordigers
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van de gebieden in de West kregen een zwaardere functie: zij konden voor
taan met raadgevende stem deelnemen aan ministerieel overleg in Neder
land, wanneer onderwerpen de West betreffende aan de orde kwamen. Uit 
deze korte opsomming van de inhoud van de regelingen-1950 blijkt dat de 
staatsregelingen-1948 een eerste aanzet hebben gevormd voor de inlossing 
van de beloften van 1942. Gelet echter op de korte spanne tijds, waarvoor de 
regelingen-1948 hebben gegolden, en de wetenschap dat de grondwetsher- 
ziening-1948 de nodige ruimte zou verschaffen voor zelfstandiger inrichting 
van het bestuur in de West, is het de vraag of het niet verstandiger was ge
weest de inhoud van de regelingen-1950 reeds in 1948 voor te stellen aan het 
Nederlandse parlement en de uitvoering af te laten hangen van het succes 
van de grondwetsherziening-1948 in tweede lezing. De zo gewenste ver
nieuwing had dan twee jaar eerder kunnen worden ingevoerd. Dat had de 
conferentie tussen Nederland en de West begin 1948 een ander karakter 
doen hebben; de Antillen zouden dan welllicht voltallig deze conferentie, 
die hierna wordt beschreven, hebben uitgezeten.32

3. De conferentie met de West in 1948
In de vorige paragraaf is uiteengezet dat de herziening van de staatsrege

lingen voor de West in 1948 bedoeld was om binnen de bestaande staats
rechtelijke structuren zoveel mogelijk aan de wensen van Suriname en de 
Antillen voor een herziening van de rijksstructuur en het bestuur in de 
West tegemoet te komen. De meeste wensen die op dit gebied in de West 
leefden en onder meer in de al aangehaalde petities uit 1946 waren vastge
legd gingen immers te ver voor de toen geldende Grondwet en zouden der
halve pas na een grondwetswijziging kunnen worden gerealiseerd. De 
staatsregelingen-1948 waren derhalve tussenoplossingen totdat een geheel 
nieuwe structuur voor de verhouding tussen Nederland en de Overzeese 
Gebiedsdelen na de totstandkoming van de grondwetsherziening kon wor
den getroffen.

Gewag is ook al gemaakt van de vondst van de regering in de loop van
1947 om de West in het daar levende verlangen naar een snelle herziening 
van de rijksstructuur en het bestuur een eind weegs tegemoet te komen door 
een voorconferentie tussen Nederland en de West aan te kondigen, die aan 
de algemene Rijksconferentie tussen alle delen van het Rijk vooraf zou 
gaan. Achter deze aankondiging van de kant van de regering ging een be
paalde redenering schuil. Omdat in het Akkoord van Linggadjati (1946) tus
sen Nederland en de Republiek in Indonesië vooruit was gelopen op de 
constructie van het Koninkrijk die de nog door te voeren grondwetsherzie
ning moest aangeven en toelaten, moest Nederland namelijk snel met de 
West gaan confereren om te voorkomen dat de Koninkrijksstructuur een
zijdig door Nederlands-Indië leek te worden bepaald. In die structuur nam 
immers de verhouding tussen Nederland en de West, die gezamenlijk part
ner zouden worden in een Unie met de nieuw te vormen Verenigde Staten 
van Indonesië (VSI), een essentiële plaats in. Gelet op het de-facto-gezag dat 
de Republiek Indonesia bij het Akkoord van Linggadjati op Java en Sumatra
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erkend zag, zij het beperkt door de verplichting deel te zijn van de VSI, 
konden Suriname en de Antillen de indruk krijgen achtergesteld te zijn. 
Beide gebieden was er immers veel aan gelegen precies als Nederlands-Indië 
een nieuwe verhouding tot het moederland te bereiken, ook al waren er aan 
de aspiraties in de West beperkingen gesteld door de economische kwets
baarheid van Suriname, de geringe politieke ontwikkeling in bepaalde delen 
van de West, de onenigheid tussen de bevolkingsgroepen in Suriname en 
die tussen de eilanden in de Antillen onderling. De petities uit de West uit
1946 en de commentaren van de Staten in de West op de voorontwerpen 
van de staatsregelingen uit 1947 gaven echter duidelijk aan dat men in de 
West de betutteling vanuit Den Haag beu was en dat de verhouding tot Ne
derland fundamenteel moest worden herzien. Op het moment dat de span
ningen tussen Nederland en de Republiek Indonesia in Nederlands-Indië 
hoog waren opgelopen en een conflict dreigde, was het nuttig een zodanig 
initiatief jegens de West te ontwikkelen dat in ieder geval daar de rust be
waard bleef en een proeftuin voor de nieuwe verhoudingen tussen moe
derland en overzeese gebieden kon worden geschapen.

Op 11 juli 1947 stelde Jonkman bij gelegenheid van het debat over de re
geringsverklaring over de ontwikkelingen in Indië, afgelegd door Beel op 10 
juli 1947 naar aanleiding van de toegenomen problemen tussen de Repu
bliek en het Nederlandse gezag in Indië, in antwoord aan Romme hierom
trent voor om een ronde-tafel- of voorconferentie met de West te houden 
teneinde de verlangens van de West te inventariseren als inleiding op de 
Rijksconferentie over de vorming van een geheel nieuw rijksbestel. Deze 
voorconferentie met de West zou ook moeten toetsen in hoeverre de wen
sen van de West waren in te passen in de constructie die inmiddels voor 
Nederlands-Indië in skeletbouw was opgetrokken. Met dit initiatief kwam 
de regering ook tegemoet aan de bij de politieke leiding van de KVP levende 
wens naar een spoedige Rijksconferentie van alle rijksdelen teneinde het 
bouwwerk van de rijksgedachte vorm te geven en daarmee nationaal en in
ternationaal te bewijzen dat een streep was gezet onder het koloniale verle
den. Omdat Jonkman moest mededelen dat deze door de KVP gewenste 
Rijksconferentie voorlopig moest wachten totdat de mist rond de verwikke
lingen in Indonesië was opgetrokken, kon de aankondiging van de confe
rentie met de West in ieder geval tonen dat de regering de gedachte aan een 
Rijksconferentie serieus aan het uitwerken was. Op 10 augustus 1947, nadat 
de aandacht in Nederland inmiddels geheel gefixeerd was op de gebeurte
nissen rond de politiële actie in Indonesië, liet de regering mededelen dat in 
september 1947 een conferentie met de West zou worden gehouden over de 
nieuwe structuur van het Koninkrijk, waaronder naar de formule van het 
Akkoord van Linggadjati werd verstaan: Nederland met de West, partner 
van Indonesië in de voorgenomen Unie onder het Huis van Oranje.33

Al spoedig bleek dat een dergelijke conferentie de nodige voorbereidingen 
vereiste, vooral van de kant van de West, dit zowel om de wensen ten aan
zien van de conferentie te catalogiseren, als om de onenigheid over de sa
menstelling van de delegaties te overwinnen. Jonkman heeft dit ook onder-
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kend en bij besluit van 10 september 1947 een commissie van voorbereiding 
in het leven geroepen onder voorzitterschap van prof.mr. R. Kranenburg 
met als leden dr. A.W. Desertine, voorzitter van de Staten van Curaqao 
(Antillen), dr. M.F. da Costa Gomez, (in 1935 in Amsterdam gepromoveerd 
op H et w etgevend orgaan van Curaqao. Sam enstelling en bevoegdheid be
zien in het kader van de Nederlansche koloniale politiek, met pleidooien 
voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen en voor uitbreiding 
van de bevoegdheden van de Staten naar het niveau van de Nederlandse 
Staten-Generaal), lid van de Staten van Cura^ao (Antillen) en sedert het na
jaar van 1947 functionerend als vertegenwoordiger van de Antillen in Ne
derland (voor Suriname trad sedert december 1947 als vertegenwoordiger bij 
de Nederlandse regering op mr.dr. R.H. Pos, waarmede vooruitgelopen 
werd op de staatsregelingen-1948), mr. W.H. van Helsdingen, raadadviseur 
van OG, H.K.A. Kleine, gouvernementssecretaris van Suriname, F.H.R. Lim 
Apo, oud-voorzitter Staten van Suriname, met als secretarissen mr. Th.H. 
Bot en mevr. P. Spits. De Troonrede van 16 september 1947 maakte de in
stallatie van deze commissie bekend, tegelijk met de mededeling dat de con
ferentie met de West op korte termijn zou plaats vinden.

Deze commissie van voorbereiding heeft zich vooral bezig gehouden met 
de samenstelling van de delegaties en de wijze waarop deze delegaties 
moesten worden benoemd. Dit was een delicate opdracht, omdat de zovele 
volkeren en godsdienstige gemeenschappen zich gerepresenteerd wilden 
zien en dit zoveel mogelijk zonder inmenging van bovenaf. Dat betekende 
dat men in de West de benoeming door de Kroon zoveel mogelijk gebonden 
wilde zien aan de te maken voordracht door de Staten. Zowel in Suriname 
als op de Antillen waren er enkele groeperingen die de definitieve voor
drachten te weinig representatief vonden. Uiteindelijk werd men het over
zee eens over de 8 personen die Suriname en de Antillen elk zouden af
vaardigen. Suriname had eerder een delegatie gereed dan de Antillen. Ook 
aan Nederlandse kant ging de samenstelling van de delegatie met politiek 
geharrewar gepaard. Jonkman heeft samen met minister Drees in het kabi
net geijverd voor vergroting van het aantal Nederlandse delegatieleden om 
niet alleen meer specialisten bij het overleg te betrekken, maar ook om het 
aantal KVP-Kamerleden dat in de beoogde delegatie was opgenomen met 
een goed aantal socialisten te pareren. Men kwam tenslotte uit op 12 perso
nen, waarin de KVP een zetel meer had ter compensatie van de socialisti
sche minister van OG, die de conferentie zou voorzitten met assistentie van 
drie adviseurs uit de drie betrokken gebieden.34

In de Nederlandse delegatie werd geen communist opgenomen, al had 
Wagenaar wel deel uitgemaakt van de parlementaire delegatie naar de West 
in begin 1947 (vgl. de vorige subparagraaf over de Staatsregelingen-1948). 
Reeds op 10 november 1947, nog vóór er in Nederland een algemene cam
pagne op gang was gekomen tegen de CPN naar aanleiding van de Tsjecho- 
slowaakse machtsstrijd van februari 1948, had minister Van Maarseveen in 
het kabinetsberaad zijn bezwaren tegen een communistische deelname aan 
deze conferentie met de West geventileerd. In het hoofdstuk B innenlandse
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Zaken is beschreven dat in het najaar van 1947 de politieke wind in Den 
Haag wel wat straffer tegen de CPN in was gaan waaien, waarbij vooral de 
scherpe afwijzing door de CPN van de politiële actie in Indië een grote rol 
speelde. Het voorstel van Van Maarseveen viel dan ook in goede aarde, 
want de CPN werd, evenals de SGP, niet voor de conferentie met de West 
uitgenodigd. Hier zij opgemerkt dat de CPN en de SGP ook werden buiten
gesloten van het overleg in het kader van het College van Negenmannen 
tussen regering en parlement ter voorbereiding van de Ronde-Tafel-Confe- 
rentie met de Oost, dat op 11 maart 1948 startte. Bij de behandeling van de 
wetsontwerpen op de staatsregelingen voor de West in de Tweede Kamer op 
16 maart 1948 heeft Wagenaar (CPN) aan minister Jonkman gevraagd waar
om de CPN niet voor deze delegatie was uitgenodigd. Het passeren van de 
CPN was immers des te merkwaardiger, gelet op de uitnodiging aan de CPN 
om wél aan de werkzaamheden van de staatscommissie tot herziening van 
de Grondwet met het oog op de reconstructie van het Koninkrijk deel te 
nemen. Jonkman antwoordde dat de Nederlandse afgevaardigden ter confe
rentie met de West een Nederlands standpunt dienden in te nemen, dat 
overigens niet noodzakelijkerwijze door de regering behoefde te worden ge
deeld. De ervaring van de regering met het standpunt van de CPN, in het 
bijzonder ten aanzien van het Indonesische vraagstuk, had de regering vol
gens Jonkman geleerd de communisten niet te moeten rekenen "tot hen, 
die in deze volgens haar en onder haar verantwoordelijkheid voor verte
genwoordiging van het Staatsdeel Nederland in aanmerking komen".35 
Wagenaar heeft gemeend dat de minister zonder nader bewijs een misplaat
ste beschuldiging jegens de CPN had geuit. Het was immers even gemakke
lijk om te beweren dat katholieken zich lieten drijven door het Vaticaan. 
Inzake Indonesië nam de CPN "het enig juiste Nederlandse standpunt in, 
dat voor vrede en samenwerking". Jonkman bleef er echter bij dat de rege
ring het standpunt van de delegatie moest kunnen verantwoorden.36 Het 
blijft curieus dat de regering vertegenwoordigers van de ARP, CHU en VVD, 
die storm hadden gelopen tegen de Linggadjati-overeenkomst en de daarin 
vervatte Koninkrijksgedachte, beter geschikt achtte voor een Nederlandse 
delegatie ter bespreking van onderdelen van deze gedachte, dan communis
ten, wier fractie in de Tweede Kamer de Linggadjati-overeenkomst had ge
steund. Toen Wagenaar de kwestie in de Kamer aan de orde stelde was het 
echter al te laat: de conferentie met de West draaide inmiddels en het verzet 
tegen de communisten als politiek gelijkwaardigen had - zie B innenlandse  
Zaken - brede bedding gevonden. De zaak was bekeken.

Vermeld moet hier worden dat de genoemde voorbereidingscommissie 
ook nuttig werk heeft gedaan door voor de leden van de conferentie een 
Memorie op te stellen, waarin enkele mogelijkheden voor de reconstructie 
van het verband tussen Nederland en de West werden geschetst, alsmede 
modellen voor de taakverdeling tussen de twee gebieden - zo de West niet 
in meer gebieden moest worden onderscheiden (Aruba!) - en de aard van 
het Koninkrijksverband (zwaar of licht), waarbij onder meer gebruik werd 
gemaakt van de in subparagraaf 2 in dit deel van hoofdstuk XIV al genoem-
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de commissies in Nederland en de West met betrekking tot de reconstructie 
van de Rijksstructuur (Van Helsdingen, Pos, De la Try Ellis).37 De bedoeling 
was overigens wel dat de conferentie met de West zelf zou bepalen hoe het 
nieuwe Koninkrijk (Nederland met de West) er uit zou zien en hoe daar
over moest worden beraadslaagd. De voorconferentie met de West kreeg 
daardoor formeel meer ruimte dan een mogelijk in de toekomst te houden 
conferentie met de Oost, die weliswaar volgens de voorstellen van de kant 
van de regering in de staatscommissie tot herziening van de Grondwet met 
het oog op de reconstructie van het Rijk even vrij zou worden gelaten, maar 
volgens de uitkomst van het overleg binnen deze staatscommissie - tevens 
de basis van het centrale deel van de herziening van de Grondwet in 1948 - 
werd ingeperkt binnen de in de Nederlandse Grondwet vast te leggen con
touren van de federatie in Indonesië en van de Unie tussen die federatie en 
het Koninkrijk-nieuwe-stijl (Nederland en de West). De ervaring met de 
conferentie met de West heeft helaas niet geleid tot bijstelling van het kort 
na deze conferentie ingediende voorstel tot herziening van de Grondwet op 
dit punt (vgl. hoofdstuk XV.a): de binnenlandse politieke instemming met 
de genoemde contouren van de reconstructie van het Rijk (Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen), die praktisch neerkwamen op inperking van de 
vrijheid voor onderhandelingen met de Oost, was kennelijk te kostbaar om 
het succes van de "open" conferentie met de West leidraad te doen zijn in 
de behandeling van de Oost.

De Nederlandse delegatie had geen instructie gekregen. Het was een open 
conferentie, al lagen er door de ontwikkelingen in verband met Nederlands- 
Indië enkele hoofdlijnen vast, die op ander niveau door vaak dezelfde per
sonen als Romme, Logemann en Tilanus in hun functie als leden van de 
Staatscommissie voor de grondwetsherziening tegelijkertijd werden bespro
ken. De uitnodiging tot de conferentie sprak dan ook van het formuleren 
van de beginselen voor de wenselijk geachte staatkundige hervormingen 
tussen Nederland, Suriname en de Antillen als deel van de herbouw van 
het gehele Koninkrijk en het neerleggen van deze beginselen in een of meer 
ontwerpen tot nadere regeling van de verhouding van de staatsdelen en tot 
verwezenlijking van de nieuwe rechtsorde. De algemene steun in het par
lement voor de al eerder aangehaalde motie-Romme van 18 december 1947 
betekende dat van Nederlandse kant de bereidheid werd getoond om met de 
West naar vergaande vernieuwing van de verhouding tussen Nederland en 
de West te streven. De vooruitstrevendheid kon op korte termijn slechts 
louter verbaal zijn. Het ging tenslotte om een soort voorconferentie op de 
grote Rijksconferentie, die slechts aanbevelingen kon doen. Deze beperking 
zou voor de West overigens bij de aanvang van deze conferentie reden tot 
ongenoegen zijn.

Op 27 januari 1948 opende Beel in de vergaderzaal van de Eerste Kamer 
de conferentie, waarmee tegelijk het laatste deel van de motie-Romme was 
vervuld: de delegaties waren benoemd en de conferentie bepaald. Voor Ne
derland waren de leden: ir. J.W. Albarda, voormalig SDAP-minister in de 
kabinetten De Geer en Gerbrandy I (1939-1945) en lid van de Raad van State,
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prof.dr. J.R.M. van den Brink (KVP), minister van Economische Zaken se
dert 19 januari 1948, de Tweede Kamerleden Romme, De Kort (beiden KVP), 
Tilanus (CHU), Meijerink (ARP), Joekes (PvdA), de Eerste Kamerleden 
Kropman (KVP) en Stikker (VVD), het oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA 
(tot 7 oktober 1947) Logemann en de economisch en juridisch specialisten- 
leden J.C. Heldring en mevr.dr. E.F. Verkade-Cartier van Dissel. Voor Suri
name zaten daar: mr.dr. J.A.E. Buiskool, Salikin M. Hardjo, A. Karamat Ali, 
J.P. Kaulesar Sukul, mr. F.H.R. Lim Apo, J.A. de Miranda, mr.dr. R.H. Pos, P. 
Wijngaarde; voor de Antillen: Alex Curiel, C.A. Eman, L.D. Gerharts, dr. 
M.F. da Costa Gomez, E.E. Irausquin, E. Jonckheer, mr. S.W. van der Meer 
en W.R. Plantz. Jonkman werd bijgestaan door J.A. Drielsma, lid van de 
Raad van Bestuur voor Suriname, dr. W.Ch. de la Try Ellis, ondervoorzitter 
van de Raad van Bestuur voor de Antillen en mr. W.H. van Helsdingen, 
raadadviseur op OG. Indonesië was door drie waarnemers vertegenwoor
digd, te weten dr. P.J.A. Idenburg, Abdoel Malik en mr. Ranti, terwijl elf ad
viseurs aan de conferentie waren toegevoegd. Secretaris-generaal was mr. 
Th.H. Bot, bijgestaan door drie medewerkers. Op enkele leden na was het 
voltallige kabinet bij de opening aanwezig, evenals leden van de Raad van 
State, de oud-gouverneurs Van Slobbe en Wouters, alsmede bestuurders 
van Surinaamse en Antilliaanse verenigingen en ondernemingen.38

Zoals de delegaties daar bijeen zaten scheen alles pais en vree, maar de 
werkelijkheid was ietwat anders. De Staten van de Antillen hadden name
lijk in een openbare vergadering op 19 december 1947 de bindende opdracht 
aan de delegatie van de Antillen verleend om voor de aanvang van de con
ferentie op twee punten zekerheid te krijgen. Allereerst wensten de Staten 
dat de Nederlandse regering de facto de gelijkstandigheid van de Antillen 
met Nederland, zoals in de koninklijke redevoering van 1942 was aange
kondigd, zou erkennen en vervolgens dat de Nederlandse regering de facto 
het recht van Aruba op losmaking van de Antillen en een zelfstandige posi
tie binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou aanvaarden.39 In 
geval van een onvolledig antwoord van Nederlandse zijde op deze eisen 
zouden alle besprekingen overbodig zijn, aldus dit standpunt van deze Sta
ten. Zodra de Antilliaanse delegatie in Nederland gearriveerd was, vond een 
stormachtige conferentie plaats tussen deze delegatie en minister Jonkman 
en diens staf op het ministerie van OG. Van de kant van de Antillen - voor
al door het delegatielid Jonckheer geuit - werden onmiddellijke hervormin
gen en het aftreden van gouverneur Kasteel geëist, alvorens men aan de 
conferentie wilde beginnen. De zaken werden nog enigszins gesust, mede 
door het matigende optreden van een deel van de Antilliaanse delegatie en 
de aandrang van Jonkman om de opening van de conferentie af te wachten. 
Jonkman wilde hoe dan ook geen bindende toezeggingen doen, waarbij hij 
de steun van het kabinet had.40 Toch begon hierdoor de conferentie in een 
gespannen sfeer. Men moest nu afwachten wat Beel en Jonkman zouden 
zeggen.41

In zijn openingswoord gaf Beel een overzicht van de ontwikkelingen en 
vooral een aantal redenen voor de vertraging rond de conferentie. Te lang,
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aldus Beel, was uitsluitend met de Indonesiërs gepraat. Nu konden de dele
gaties hun wensen uiten over de hervorming van het gehele Koninkrijk, 
waardoor de conferentie, die aanvankelijk in 1942 gedacht was als adviesor
gaan van de Kroon, een verstrekkende bevoegdheid kreeg. Grondslag moest 
zijn de rede van 1942, waardoor de toegezegde zelfstandigheid van de rijks
delen en de van hen verlangde duurzame samenwerking zouden rusten op 
de drie zuilen vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. De nieuwe 
ordening moest zodanig zijn dat de toewijding aan het Huis van Oranje en 
onderlinge samenwerking en goede internationale betrekkingen tot hun 
recht zouden komen. De grotere zelfstandigheid van de gebieden in de West 
zou pas kunnen leiden tot het overdragen van verantwoordelijkheid op 
nieuwe eigen organen als de nieuwe rechtsorde een democratische zou zijn, 
doelmatig, financieel en economisch verantwoord, de wederzijdse belangen 
en behoeften bevredigend, leidend tot culturele verheffing over en weer en 
dienende ook de internationale samenleving. Beel gaf aan dat niet kon wor
den uitgemaakt of en in hoeverre de gebieden en volken in de West ieder 
op zichzelf of in enig verband een natie wilden zijn, dat wilde zeggen een 
bewustzijn hadden een democratisch geordende groep te zijn en bij elkaar te 
horen. Samen zou men in het nieuwe Koninkrijk sterk kunnen staan en zo 
zou dat Koninkrijk zijn belangrijke rol in de wereld kunnen blijven ver
vullen. De wereld had volgens Beel behoefte aan de "bijdrage van een ge
meenschappelijk politiek verband als het onze, eeuwenlang beproefd en ge
groeid tot vernieuwing en aanpassing aan de eisen van de tijd bereid".

De meer radicale elementen in de Antilliaanse delegatie zullen weinig te
vreden zijn geweest met deze vrij paternalistisch klinkende redevoering 
van Beel, een werkstuk van het ministerie van Jonkman. De laatste hield 
zich als conferentievoorzitter meer op de vlakte in zijn openingswoord, al 
maakte hij wel melding van het voorbehoud van de Antillen. Hij riep op 
om met vereende krachten naar het welslagen van de conferentie te streven 
teneinde het eeuwenoude staatsverband - Jonkman wees in dit kader op de 
banden tussen de voormalige Republiek van de Zeven Verenigde Provin
ciën en de beide Indiën, wat wellicht voor sommige toehoorders een minder 
gelukkige reminiscentie opriep - te vernieuwen.42

De plechtige zitting en de inleidende woorden van Beel en Jonkman heb
ben geen merkbaar effect gehad op de gevoelens van de Antillianen. Op de 
eerste besloten werkvergadering in de Trèveszaal bleek dat de Antilliaanse 
delegatie nog steeds radicalen en gematigden telde. Er was een groep rond 
Jonckheer en Van der Meer die vasthield aan hervormingen op korte ter
mijn en de verwijdering van gouverneur Kasteel, die het bij alle Antillia
nen had verbruid, er waren de Arubanen die vasthielden aan hun wens uit 
het Antilliaanse staatsverband te treden en een "status aparte" te verwerven 
en dan waren er de gematigden als de zakenlieden Gomez en Curiel, die de 
parlementaire en evolutionaire weg wilden bewandelen. Deze laatste weg 
stond ook de Surinaamse delegatie voor ogen. Suriname aanvaardde dat op 
deze conferentie de principes voor de toekomstige ontwikkeling werden ge
formuleerd. In deze verschillende opstelling weerspiegelde zich de geheel
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verschillende economische spankracht van Suriname - dat aangewezen was 
op hulp uit Nederland (vgl. par. A.l in dit hoofdstuk: W elvaartsfonds) - en 
de Antillen, waarbij een deel van de Antillen, op basis van de economische 
sterke positie op dat moment van Aruba en Curaqao, de positie van de Re
publiek Indonesia tegenover Nederland dacht te kunnen verwerven. 
Gomez (van Curaqao) heeft nog getracht de wensen van de radicalen en van 
de Staten van de Antillen te vertalen in enkele resoluties, teneinde de con
ferentie van Antilliaanse kant niet te laten vastlopen. De resoluties werden 
voorgelegd aan Jonkman.43 Op 30 januari 1948 waren de onderhandelingen 
tussen Jonkman en de Antillianen over deze voorstellen zo ver opgescho
ten, dat het er naar uitzag dat veranderingen in het bestuur van de Antillen 
op korte termijn zouden worden ingevoerd en gouverneur Kasteel zou 
worden ontheven van zijn post. Dit alles heeft niet het spectaculaire Zuid- 
amerikaanse optreden van een deel van de Antilliaanse delegatie op de eer
ste openbare vergadering van de conferentie op 16 februari 1948 kunnen 
verhinderen. Van der Meer (Antillen) deelde, mede namens Eman, 
Jonckheer en Irausquin, mee geen genoegen te nemen met goede bedoelin
gen en formele spelregels, maar daden te eisen als basis voor het overleg in 
de vorm van vrijheid en gelijkheid. Hij verliet daarop de vergadering, 
waarbij hij excuses tegenover de aanwezigen maakte en het redden van de 
goede verhouding met Nederland nogmaals benadrukte. Eman bleef in Ne
derland achter om de belangen van Aruba te behartigen. Op de laatste confe- 
rentiedag zou hij nog over de positie van Aruba een aparte motie indienen. 
De andere radicalen evenwel verlieten Nederland en zouden vanuit de 
West de Pan-Amerikaanse Unie en de V.N. bestoken met klachten over het 
koloniale bestuur over de Antillen, de schending van de rechten van het 
Handvest van de V.N. en het niet nakomen door Nederland van de belof
ten uit 1942. De overige leden van de Antilliaanse delegatie hebben zich van 
deze acties gedistantieerd.44

Niet alleen de Antillen stelden vergaande eisen. Namens Suriname zei 
Buiskool op de eerste openbare zitting dat ook het door hem vertegenwoor
digde gebied onverwijlde wijzigingen in de bestuursstructuur verlangde, al 
wilde hij geen koppeling tussen de conferentie en de vervulling van deze 
verlangens. Ook Suriname eiste daden en vroeg Nederland de starre hou
ding op te geven en zijn interpretatie van de verouderde Grondwet los te 
laten. Volgens Buiskool werd de betekenis van de Grondwet overschat, 
doordat onvoldoende rekening werd gehouden met de ontwikkeling van de 
rechtsorde. Het staatsrecht erkende volgens hem revolutionaire staatsher
vorming, mits aan zekere voorwaarden was voldaan. Derhalve moest ook 
Nederland de bakens verzetten en niet trachten schoorvoetend het eeuwen
lang overwicht prijs te geven, want wie een zinkend schip vasthield ging 
mee ten onder. Nederland diende het tempo in de vernieuwingen bij te 
houden. Concreet stond Buiskool op volledige medezeggenschap van de 
rijksdelen in het geheel van het Koninkrijk. Aan elk koloniaal beheer dien
de radicaal een einde te komen. Wel wilde Suriname een soort interimrege- 
ling toestaan. Tenslotte bepleitte Buiskool een hechtere band dan in een do-
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minion-status als basis voor de definitieve structuur, waarvoor hij enige 
voorstellen deed. Ongetwijfeld speelde bij deze laatste gedachte de zwakke 
economische positie van Suriname een grote rol. Overigens was Suriname 
ook op andere punten zwak: de Nederlandse regering zag zich begin 1948 
verplicht op korte termijn militaire bijstand te verlenen aan Suriname (75 
man van de Landmacht) om onlusten tussen de bevolkingsgroepen te 
voorkomen. De benedenwindse eilanden van de Antillen moesten tegelij
kertijd door maritiem vlagvertoon en diplomatieke acties van de kant van 
Nederland beschermd worden tegen mogelijke bedreigingen van buitenaf 
(Venezuela). De polsstok om naar de eigen zelfstandigheid te reiken vond 
derhalve zijn beperking in de mogelijkheden om zelfstandig eigen veilig
heid en economische onafhankelijkheid te bereiken, welke in de overzeese 
gebieden in de West onderscheiden werden beoordeeld.45

Da Costa Gomez sprak namens het deel van de Antilliaanse delegatie dat 
was achtergebleven. Gegeven de steun van regering, parlement, volk en 
pers in Nederland voor het streven in de West naar nieuwe verhoudingen 
wilde hij "de verantwoordelijkheid voor de toekomst met U aanvaarden". 
Aan de andere kant wenste ook hij snelle hervormingen: "in de kunstmati
ge eenheid, geschapen door een eenzijdige Nederlandse wetgeving, is geen 
plaats voor een democratische ontwikkeling". "Een Nederlander kan niet 
alleen thuis democraat zijn", met andere woorden: er diende zo spoedig 
mogelijk een nieuwe structuur tot stand te worden gebracht, allereerst door 
de aanhangige staatsregelingen-1948 met de amendering van de Staten van 
de Antillen te doen goedkeuren en in te voeren, de grondwetsherziening 
voor een nieuwe rechtsorde te doen versnellen en een commissie te belas
ten met de bestudering van een model-grondwet(Statuut) voor het nieuwe 
Koninkrijk. Dit laatste verlangen was vervat in een resolutie, waarbij tevens 
werd geëist dat aanvaarding van de nieuwe staatsrechtelijke orde als uiting 
van het zelfbeschikkingsrecht der volken van het nieuwe Koninkrijk door 
hun volksvertegenwoordigingen diende te geschieden en bekrachtiging van 
deze staatsorde door de Nederlandse wetgever moest plaats vinden zonder 
dat die wetgever nog eenzijdig wijzigingen in dat statuut zou kunnen aan
brengen.46

Het ongeduld en het wantrouwen jegens de Nederlandse bedoelingen 
was overduidelijk, al verpakten Da Costa Gomez en Buiskool dit hier en 
daar in vriendelijke en breedvoerige betogen. De Miranda namens Suri
name en Gerharts namens Curagao onderstreepten de wens tot verandering; 
Curiel (Cur.) wenste slechts een verantwoordelijk bestuur op korte termijn. 
Karamat Ali (Sur.) had hulde voor de wijze redevoering van de Koningin 
uit 1942, maar somde tevens een aantal grieven op, zoals de achterstand op 
het gebied van onderwijs, huisvesting en volksgezondheid. Zijn landgenoot 
Wijngaarde vond dat er te veel woorden waren gesproken; men moest nu 
maar eens tonen hoe goed men het met de West meende. Lim Apo (Sur.) 
wenste onmiddellijke invoering van een statuut, zonder de weg van de 
grondwetswijziging. Volgens Kaulesar Sukul wilde Suriname onder de 
Kroon van Oranje blijven, mits de bakens snel werden verzet en Nederland
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het herstel van Suriname zou steunen.47 Anders dan de Antilliaanse dele
gatie had de Surinaamse delegatie naast staatsrechtelijke hervormingen ook 
economische en sociale hervormingen voor ogen. Tegenover de vrij onge
duldige toon van de afgevaardigden uit de West, moeten de woorden van 
de Nederlandse parlementariërs op deze eerste openbare zitting zeer mat ge
klonken en van weinig begrip voor hetgeen in de West aan de hand was ge
tuigd hebben. Eerder leek het er op dat de Nederlanders gefixeerd waren op 
de eigen problemen en de delegaties uit de West vroegen daar maar reke
ning mee te willen houden. Zo voerde De Kort (KVP) het woord op een 
wijze die noch van veel historisch begrip noch van veel voorzichtigheid 
blijk gaf. De verhalen van de Surinaamse afgevaardigden over de schrij
nende armoede van hun gebied negerend beweerde De Kort dat de binding 
tussen Nederland en de West er een was van begrip en liefde, "welke te
midden van tekortkomingen in het verleden ook het grote resultaat ziet, 
welk resultaat waard is in nieuwe vorm te worden uitgebouwd en vervol
maakt". Vervolgens voerde De Kort excuses aan voor de trage inlossing van 
de koninklijke beloften uit 1942. Nederland had volgens hem de handen 
vol aan het eigen herstel en men had er daarom in de West beter aan gedaan 
dit met het nodige begrip te beantwoorden. Hij was er toch van overtuigd 
dat gezamenlijk een reconstructie van het Koninkrijk kon worden gevon
den, zij het op basis van realiteitszin voor de grote ongelijkheid tussen de 
betrokken rijksdelen en de ongelijke politieke ontwikkeling in deze delen. 
Tenslotte deed De Kort enkele voorstellen omtrent de opzet van een rijks
kabinet en een rijksparlement, waarbij bleek dat hij niets voelde voor nieu
we organen, maar voor aanvulling van Nederlandse bestaande organen 
(kabinet, parlement) met enkele personen uit de West bij behandeling van 
Rijkszaken.48 De Kort lanceerde hiermee een gedachte die door Romme al 
aan Beel ter bespreking in het kabinet was doorgegeven. In het kabinet wa
ren Beel en Drees er voor om de toekomstige structuur zo eenvoudig moge
lijk te houden, aangezien de West te weinig inwoners had in verhouding 
tot Nederland om echte gelijkwaardigheid in een rijksparlement en rijkska
binet te kunnen vorderen. Drees vond dat het voorstel vanuit de KVP-hoek 
juist was. Jonkman daarentegen hield vast aan de gelijkwaardigheid, die in 
de koninklijke rede van 1942 was genoemd. Daar er toch maar weinig ge
meenschappelijke rijkszaken te bespreken zouden zijn, was hij er voor om 
een rijkskabinet en een rijksparlement in het leven te roepen. Met deze me
ning stond hij alleen in het kabinet.49 De visie van het kabinet had verder 
geen gevolgen voor het standpunt van de Nederlandse delegatie, die im
mers niet confereerde op grond van een regeringsinstructie.

Juist het ontbreken van deze instructie en de daardoor ontbrekende na
drukkelijke presentatie als regeringsdelegatie met een duidelijke visie op de 
kwestie-de West heeft bij enkele vertegenwoordigers uit de West, zoals 
Buiskool, argwaan gewekt en de vraag doen op werpen of de Nederlanders 
eigenlijk wel iets wilden. De Kort laakte daarentegen het optreden van de 
Antilliaanse delegatie als eenheid op basis van een bindende opdracht in 
strijd met het wezen van de conferentie, waar gezamenlijk moest worden
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gesproken over de toekomst van de verhouding tussen de rijksdelen onder
ling. Ook Joekes (PvdA) was van mening dat de gedelegeerden onafhanke
lijk dienden te zijn en naar eer en geweten een standpunt hadden in te ne
men. Het was daarom ook juist om van Nederlandse kant geen uitgewerkte 
voorstellen op tafel te leggen, nog afgezien van de vraag of de Nederlandse 
politieke partijen al een gevestigde mening over het te behandelen vraag
stuk hadden. Wel heeft Logemann dit aangevuld met de stelling dat het 
Nederlandse politieke leven wel in de Nederlandse delegatie was vertegen
woordigd. Dat betekende dat hetgeen werd overeengekomen politieke effec
ten had.50 Het bovenstaande verklaart waarom de woordvoerders uit de 
West veelal spraken "namens" hun delegatie of een deel daarvan en de Ne
derlanders op eigen verantwoordelijkheid.

Logemann (PvdA) heeft het ongeduld van de West weinig adequater be
antwoord dan De Kort voor hem had gedaan. Hij zei wel de voortgang naar 
nieuwe verhoudingen te traag te vinden en de klachten van de West serieus 
te nemen. Maar hij zag geen mogelijkheid om bijvoorbeeld door het invoe
ren van noodrecht, zoals voor Nederlands-Indië (D.65) was geschied, de 
Grondwet te passeren en snel veranderingen door te voeren. Anders dan 
Indië was de West niet bezet geweest, zodat de basis voor de invoering van 
staatsnoodrecht ontbrak. In deze zaak verschilde hij duidelijk van mening 
met Da Costa Gomez. Logemann meende dat eerbied voor de wet en de 
Grondwet een van de hoofdzaken was die Nederland aan de overzeese ge
bieden had te bieden. De Antilliaanse Staten hadden dan ook in zijn visie 
een ernstige fout gemaakt door op het passeren van de Grondwet aan te 
dringen. Joekes sloot zich bij Logemanns stellingname aan en verdedigde 
het beperkte karakter van de conferentie. Toch zag hij overeenstemming op 
een aantal punten: de vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid 
als grondslagen voor de rechtsorde; de democratie als basis; de constructie 
van een Koninkrijk-nieuwe-stijl dat een Unie zou aangaan met de VSI (In
donesië). Hetgeen in eeuwen in een staatsverband bijeen was gebracht kon 
niet zomaar worden verbroken; het recht van secessie was in strijd met de 
gedachte van verbondenheid, al wilde Joekes theoretisch die secessie niet 
uitsluiten. Concreet kwam het volgens hem aan op het regelen van een 
plaats voor Aruba binnen het Koninkrijk aan. Zoals alle Nederlandse spre
kers filosofeerde ook hij over het rijkskabinet en het rijksparlement, zonder 
dat hij concrete voorstellen ter zake kon doen.51

Meijerink (ARP) voerde ook nog het woord. Diens betoog was er vooral 
op gericht om aan te tonen dat Buiskool (Sur.) ongelijk had om buiten de 
Grondwet om een nieuwe rechtsorde voor de West te wensen. De rechtsre
gels mochten nooit terwille van een nieuwe werkelijkheid revolutionair 
worden doorbroken, al erkende hij wel dat er een spanning kon bestaan tus
sen rechtsovertuiging en geldende wet. Het loslaten van de rechtsorde, die 
immers tot stand was gebracht door de overheid als dienaresse Gods, zou 
ook de maatschappelijke bindingen aantasten. Een verwijt jegens Nederland 
vanwege de traagheid ten opzichte van het scheppen van een nieuwe relatie 
met de West achtte hij dan ook onjuist. Een positief punt in de redevoering
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van Meijerink was dat hij vond dat Nederland meer hulp aan Suriname 
moest geven, omdat hij het al eerder genoemde Welvaartsfonds ten enen 
male onvoldoende vond.52

Uit de replieken bleek de teleurstelling van een groot deel van de delega
ties uit de West. Buiskool bleef er bij dat men zich moest baseren op de rea
liteit om aan de moeilijkheden met en in de West tegemoet te komen. Men 
moest zich niet formeel verschuilen achter verouderde bepalingen. Elke wet 
diende een materiële rechtvaardiging te vinden in de rechtsovertuiging van 
een volk. Hoe zat dat met de bepaling omtrent de overzeese gebieden en de 
staatsregelingen? Buiskool toonde zich geërgerd door de arrogantie van 
sommige Nederlanders, die Nederlandse organen, aangevuld met enige lie
den uit de West, Koninkrijkszaken wilden laten afdoen. Er was behoefte aan 
nieuwe organen, die minder met de binnenlandse politiek van Nederland 
waren verknoopt. Alleen zo was een staatsidee denkbaar zonder secessie- 
recht. Anders was het toch een opgelegde verbondenheid. Wijngaarde (Sur.) 
vond dat uit alle redevoeringen van de Nederlanders de vrees sprak om 
invloed te verliezen. Hij voorspelde dat alleen een krachtige ommezwaai in 
de Nederlandse houding de conferentie nog kon redden. Da Costa Gomez 
was niet van plan zijn Antilliaanse vrienden, die hun ongeduld hadden ge
toond door weg te gaan, te laten vallen. Hij meende dat tegenover de eerbied 
voor de Grondwet van Nederland ook de eerbied voor het ongeschreven 
zelfbeschikkingsrecht in de West kon worden geplaatst.53

Zowel De Kort als Logemann hebben daarna verklaard dat de verschillen 
in zienswijze tussen Nederlanders en een aantal delegatieleden uit de West 
toch weer niet zo groot waren. Beiden waren het er over eens dat Nederland 
de zaken in de West niet door Nederlandse bril moest bekijken. Maar ook de 
West diende niet alles door de wantrouwende bril van het overzeese ge
biedsdeel te bekijken. De delegaties ter conferentie stonden in hun stand
punten dichter bij elkaar dan de eerste redevoeringen aangaven, want een 
resolutie van Da Costa Gomez, waarin gevraagd werd om snelle behande
ling en invoering van de nieuwe staatsregelingen voor de West, werd zon
der hoofdelijke stemming aangenomen.54 Zijn uitvoerige eerder ingediende 
resolutie over de verwerking van een nieuwe staatsorde door de betrokken 
volksvertegenwoordigingen werd zonder protest aangehouden voor behan
deling in de sectievergaderingen: de Antilliaanse delegatie had het vertrou
wen dat men in onderhandelingen achter gesloten deuren op de sectiever
gaderingen nog veel kon bereiken. Dat vertrouwen was gerechtvaardigd, 
want deze sectievergaderingen zijn zeer soepel verlopen, zodat het onge
noegen van de West beperkt kon blijven tot de openingszitting, die een goe
de gelegenheid was geweest de grieven van de kant van de West luidruchtig 
op tafel te leggen.

Die sectievergaderingen konden tot resultaten komen, ondanks het ge
brek aan concrete Nederlandse voorstellen.55 Dit gebrek had het voordeel 
dat de West niet het gevoel kreeg overrompeld te worden. De Nederlanders 
stonden door dit gebrek ook meer open voor werkelijke discussie over de 
vergaande voorstellen uit de West. Hoewel alle deelnemers begrepen dat de
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conferentie slechts aanbevelingen kon doen in de vorm van resoluties, was 
iedereen er ook van overtuigd dat die resoluties, eenmaal aanvaard door 
bijna geheel politiek Nederland in een openbare slotzitting, van grote bete
kenis waren, al heeft het praktisch nog jaren geduurd voordat deze resolu
ties in een Statuut hun weerslag hebben gevonden. De bedoelde resoluties 
kwamen aan de orde in de tweede openbare zitting, tevens slotzitting, van 
de conferentie op 18 maart 1948, een dag nadat de Tweede Kamer had ge
stemd over de invoering van nieuwe staatsregelingen voor de West. 
Romme (KVP) heeft niet nagelaten op deze coincidentie te wijzen als bewijs 
voor het liquideren van de koloniale verhoudingen tussen Nederland en de 
W est.56 In het hierna volgende overzicht van deze voor het Koninkrijks- 
verband van de toekomst belangrijke resoluties is bij elke resolutie kort 
vermeld of de betreffende resolutie tot resultaten heeft geleid in het Statuut 
voor het Koninkrijk der Nederlanden (1954).57

De eerste resolutie noemde het doel van de conferentie: het bouwen aan 
een nieuwe rechtsorde, in het bijzonder de verhouding tussen de drie be
trokken rijksdelen. Het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, be
staande uit deze drie delen, onder de Kroon der Nederlanden, zou ge
schraagd worden door vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Vrij
heid betekende zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden en vrijwil
lige aanvaarding van de samenwerking bij gemeenschappelijke zaken. Ge
lijkwaardigheid werd verstaan als een passende medezeggenschap in alle 
gemeenschappelijke aangelegenheden op de grondslag van nevenschikking 
en het gewaarborgde bestaan van een deugdelijke staatkundige, economi
sche, sociale en culturele orde op democratische grondslag van elk Konink- 
rijksdeel. Verbondenheid drukte het gemeenschappelijk staatsverband on
der Koningin Wilhelmina en haar opvolgers uit en de verplichting tot ge
zamenlijke behartiging van de gemeenschappelijke zaken en tot wederzijd
se hulp en bijstand. Deze resolutie was voor de Nederlandse delegatie van 
groot gewicht, omdat de duurzame onderlinge band zonder tegenwerpingen 
door de West was aanvaard, tot grote vreugde van bijvoorbeeld Romme en 
Meijerink. Het secessierecht was bij de formulering van het begrip "vrij
heid" niet opgenomen, al was dit recht door Buiskool (Sur.) bepleit. Het 
noemen van dit recht alleen al werd nadelig gevonden, terwijl het ontbre
ken van de bepaling van dit recht gewenste secessie niet zou tegenhouden, 
zoals De Kort en Joekes hadden aangegeven. De invulling van de term "ge
lijkwaardigheid" met het begrip "nevenschikking" was terug te voeren op 
de erkenning van de grote verschillen in allerlei opzicht tussen de drie 
rijksdelen. Deze resolutie loopt parallel met de strekking van het nieuwe 
hoofdstuk XIV van de Grondwet, dat in 1948 bij de grondwetsherziening is 
ingevoerd. Ook in de preambule van het Statuut (1954) zijn de hoofdlijnen 
uit deze resolutie terug te vinden.

Resolutie II drukte uit dat de regeling van de verhouding van dit Ver
enigd Koninkrijk (VK) tot Indonesië nader overleg behoefde en dat Neder
land rechtstreekse betrekking met Indonesië kon onderhouden, alsook dat 
delen van Indonesië naar wens deel konden uitmaken van dit VK. Na de
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souvereiniteitsoverdracht in 1949 had deze resolutie geen betekenis meer, al 
heeft Nederlands Nieuw Guinea wel tijdelijk van het Verenigd Koninkrijk 
deel uitgemaakt. Vanuit de delegaties uit de West was er trouwens over ge
klaagd dat tot dat moment geen waarnemers uit de West voor de onderhan- 
delingen in Indonesië waren uitgenodigd. Resolutie II werd zo begrepen dat 
dit voortaan wél diende te geschieden. Bij de uiteindelijke RTC-onderhan- 
deling van 1949 zijn waarnemers uit de West bij de Nederlandse delegatie 
gevoegd, die ook medeondertekend hebben.

Resolutie III legde de staatkundige opbouw van het VK vast via een 
Rijksgrondwet, die door de volksvertegenwoordigingen van de drie landen 
afzonderlijk diende te worden aanvaard en zou worden bevestigd door de 
Kroon. Het ging hier om een omstreden zaak. Nederland wilde geen staats- 
noodrecht, terwijl ook vermeden moest worden dat de nieuwe constitutie 
een geschenk van Nederland zou lijken. In plaats van een Rijksgrondwet is 
uiteindelijk een Statuut tot stand gebracht, dat alleen al door zijn naam aan
gaf slechts een aantal bepalingen te bevatten ter vastlegging van een lichte 
federatie. De idee van een Rijksgrondwet ging uit van een "zware" federatie, 
waarbij alle rechten en plichten en gezamenlijke rijksorganen (kabinet, par
lement, hof) moesten worden geformuleerd.

Een belangrijke resolutie was de vierde, waarin de gemeenschappelijke 
aangelegenheden werden opgesomd. Genoemd werden onder de negentien 
zaken bijvoorbeeld: zaken van de Kroon, de zorg voor de handhaving van 
de rijkswetten, de verzekering van de mensenrechten en vrijheden, het 
waarborgen van een democratisch bestel, buitenlandse betrekkingen, defen
sie, het waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, 
behartiging van de buitenlandse economische en financiële betrekkingen. 
De Rijksregering zou, gehoord de Rijksraad, beslissen over vragen of een 
bepaalde kwestie onder een van deze categorieën viel. Zoals al beschreven 
bij de Staatsregelingen-1948 waren er onderwerpen die aan Nederlandse 
kant eerder als gemeenschappelijke rijkszaak werden gezien - zoals de vrij
heid van onderwijs (De Kort) en het kiesrecht - dan door de West, meer spe
ciaal door Suriname. Suriname wist deze genoemde zaken buiten de op
somming te houden. Aan de andere kant waren er zaken, die door de West 
met klem in deze opsomming waren onderstreept. Zo was het voor de West 
van belang in het internationaal financieel en economisch overleg de eigen 
belangen te kunnen bepleiten. Suriname was gebaat bij de bepaling dat de 
bevordering van de economische weerbaarheid door onderlinge hulp een 
gemeenschappelijke aangelegenheid was. In het Statuut worden als Ko
ninkrijksaangelegenheden in art. 3 allereerst gerekend zaken als defensie, 
buitenlandse betrekkingen en het Nederlanderschap, hetgeen uitdrukking 
gaf aan de lichte federatieve opzet. In andere artikelen van het Statuut zijn 
niettemin de meeste onderwerpen die in resolutie IV zijn genoemd terug te 
vinden. Zo is in art. 36 de onderlinge bijstand genoemd, in art. 37 het over
leg over zaken als economische, financiële en monetaire zaken, in art. 39 de 
gemeenschappelijke regelingen op het gebied van het recht en in art. 43 de
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verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden als 
basis van de Koninkrijksgedachte.

Resolutie V wenste de contacten tussen de drie landen te bevorderen, 
hetgeen ook in het Statuut als opdracht werd geformuleerd (art. 36-38). In 
resolutie VI werd uitgesproken dat elk land zijn eigen grondwet zou vast
stellen, in overeenstemming met de Rijksgrondwet, die slechts gewijzigd 
kon worden met gekwalificeerde meerderheid. De fundamentele rechten en 
vrijheden zouden door de band met de Rijksgrondwet zijn gewaarborgd. De 
Rijksgrondwet en de Rijkswetten zouden worden uitgevoerd door een 
Rijksregering, te weten de Koning en de verantwoordelijke ministers (reso
lutie VII). Het Rijkskabinet zou bestaan uit door de Koning benoemde rijks
ministers, waaronder tenminste een voor Suriname en een voor de Antil
len, waarbij de functie van rijksminister verenigbaar werd verklaard met 
die van landsminister. Met deze vorm van een rijkskabinet is de meest een
voudige oplossing gekozen, zoals die door leden van de Nederlandse dele
gatie als De Kort, Meijerink en Joekes, was bepleit. De invoering van een 
rijkskabinet naast de drie bestaande leek al te topzwaar, al is dit aanvankelijk 
door Buiskool voor Suriname bepleit. Het Statuut heeft deze lijn overgeno
men en aan de twee gevolmachtigde ministers uit de West (benoemd door 
de eigen regering) met stem zitting gegeven in de (Nederlandse) minister
raad bij aangelegenheden, welke de gebieden overzee raken (art. 7-10).

Resolutie VIII betrof de Rijksraad, het College van Advies voor de Rijks
regering, te vergelijken met de Raad van State in Nederland. Deze paritair 
samengestelde Raad zou worden gehoord bij bestuursgeschillen over de 
vraag of een zaak al dan niet een Koninkrijkszaak was en in geval van 
voorgenomen vernietiging van landswetten op grond van strijd met de 
Rijksgrondwet, rijkswetten of algemeen belang. Adviezen van dit orgaan 
zouden openbaar zijn. Het Statuut heeft deze Raad niet overgenomen, maar 
volstaan met de Nederlandse Raad van State, eventueel aangevuld met 
staatsraden uit de West, voor het geval Rijkszaken aan de orde zijn. Ook 
heeft het Statuut niet de resolutie IX omtrent de instelling van een Rijkshof, 
welk hof de landswetten en landsgrondwetten zou toetsen aan de Rijkswet
ten en de Rijksgrondwet, overgenomen. Over de samenstelling van dit 
Rijkshof was niets voorgesteld, al was door de redactiecommissie al gesug
gereerd de instelling van een geheel nieuw orgaan te vermijden en de Hoge 
Raad der Nederlanden daarvoor te bestemmen, aangevuld met twee rechts
kundigen uit de West. Art. 49 van het Statuut liet toetsingsrecht aan de 
Rijkswet over.

De meest ingewikkelde en besproken resolutie was die over het Rijkspar
lement en de behandeling van Rijkswetten (X). Het was ook geen eenvou
dige zaak de uiteenlopende standpunten onder een noemer te brengen. Men 
kon theoretisch drie kanten op: de drie vertegenwoordigende lichamen 
vormen het Rijksparlement; de drie lichamen vaardigen gedelegeerden af 
naar een dergelijk parlement; het Nederlandse parlement wordt aangevuld 
met leden uit de landsparlementen uit de West. Het eerste model had de 
voorkeur van de West, alsook van Joekes. Het laatste model werd gesteund
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door De Kort, die wilde verhinderen dat het land dat de grootste kapitalen 
zou fourneren in een ondergeschikte positie zou kunnen komen te verke
ren, en door zijn fractievoorzitter Romme - de laatste met klem bij afzon
derlijke nota van 1 maart 1948. Romme wilde hoe dan ook gescheiden be
raad voorkomen, omdat het Koninkrijk dan feitelijk aan ontbinding toe 
was. Het KVP-Congres van 25-26 oktober 1947 had zich voor een apart rijks
parlement uitgesproken, zodat door getalsverhouding en meervoudig 
stemrecht het door de genoemde KVP-Kamerleden gesteunde model hier
aan aangepast moest worden. Hoe het rijksparlement praktisch zou functio
neren volgens het laatste model was niet eenvoudig aan te geven. Uiteinde
lijk heeft men een zeer ingewikkeld model aanvaard, waarbij een rijkspar
lement, bestaande uit een Senaat (in de West onbekend) en een Kamer van 
Afgevaardigden, werd voorzien. Evenals bij de constructie voor een rijkska
binet was ook bij deze constructie voor een rijksparlement gezocht naar een 
middenweg tussen de invoering van nieuwe organen en hantering van de 
bestaande, waarbij rekening gehouden werd met enerzijds de beloofde ge
lijkwaardigheid in de Rijksconstructie en anderzijds geloofwaardigheid en 
efficiëntie - in het kabinetsberaad over de Rijksconstructie heeft Drees her
haald gepleit voor een zo simpel mogelijke constructie (Nederlandse orga
nen met aanvulling uit de West) juist ook vanwege de bestaande ongelijk
heden (inwonertal e.d.). De Senaat van het rijksparlement zou bestaan uit 
de Eerste Kamer, aangevuld met 5 leden uit Suriname en 5 uit de Antillen. 
De Kamer van Afgevaardigden zou de Tweede Kamer en de twee Statencol
leges omvatten, die verenigd of gescheiden zouden kunnen vergaderen. 
Verenigd zou per afgevaardigde uit de West een stemoverdracht tot maxi
maal 6 mogelijk moeten zijn. Een reeks bepalingen schreef de wetgevende 
procedure in deze colleges voor. Zo zou een rijkswet tegelijk bij de afdeling 
van de kamer van afgevaardigden worden ingediend, maar zou er een geza
menlijke memorie van antwoord moeten worden opgesteld op de drie 
voorlopige verslagen. Behandeling in de senaat zou volgen bij aanvaarding 
van de wetsvoorstellen en wanneer hetzij in de West hetzij in Nederland in 
de afzonderlijke Staten of in de Tweede Kamer een meerderheid het voor
stel van wet steunde. Het recht van amendement en interpellatie werd aan 
de kamer van afgevaardigden toegekend. In het Statuut is van deze con
structie weinig overgebleven. De art. 15-21 van dit Statuut gaan uit van ge
scheiden behandeling van een ontwerp-rijkswet, waarbij de gevolmachtigde 
ministers uit de West in de Nederlandse Kamers zich kunnen laten horen 
en zich tegen een voorstel kunnen uitspreken (bij minder dan drie-vijfde 
meerderheid in de Tweede Kamer is behandeling van het wetsvoorstel 
automatisch geschorst).

Over het voorstel-1948 over het rijksparlement is in de laatste zitting van 
de conferentie nogal wat te doen geweest. De twee Nederlandse delegatiele
den, Heldring en Meijerink, hadden bezwaar tegen het overwicht dat de le
den van de Staten uit de West, gemeten naar het bevolkingsgetal dat zij re
presenteerden, in deze constructie zouden hebben. Meijerink keerde zich 
bovendien tegen de ongewone positie van de senaat in dit model, waarbij de
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Staten de Tweede Kamer konden passeren en een wetsvoorstel naar de se
naat konden brengen. De aangevulde Eerste Kamer was dan geen kamer van 
revisie meer. Romme, Joekes en Buiskool verdedigden de gevonden con
structie. Heldring en Meijerink stemden tegen deze resolutie.

Resolutie XI handelde over de vertegenwoordiger des Konings in de beide 
gebieden in de West, die de prerogatieven van de Kroon zou uitoefenen, 
verantwoordelijk zou zijn aan de Koning, de Rijksgrondwet zou handha
ven en toezicht zou houden op de uitvoering van de rijkswetten en rijks- 
AMvB's. Men was het er over eens dat deze vertegenwoordiger, waarvoor 
men nog geen naam had bedacht, zich niet kon bemoeien met plaatselijke 
bestuurszaken. Of de uitvoerende macht ter plaatse zou bestaan uit deze 
vertegenwoordiger en het College van Gecommitteerden was een zaak van 
de landsgrondwetten en viel buiten deze conferentie. In het Statuut werd 
kortweg vermeld dat de zaken van de gouverneur, de Koning in beide rijks
delen vertegenwoordigend, zouden worden geregeld bij rijkswet of rijks- 
AMvB. De volgende resolutie (XII) beval het betrekken van personen uit de 
overzeese landen in de buitenlandse dienst aan, alsook in de vertegenwoor
digingen bij internationale instellingen. Die rijksdelen, die in het bijzonder 
bij een bepaald verdrag of bepaalde overeenkomst het meest betrokken zou
den zijn, moesten voorbereiding en uitvoering van een der gelijke zaak bij 
delegatie ter hand kunnen nemen. In art. 27 van het Statuut keerde deze 
laatstgenoemde bepaling bijna letterlijk terug. Resolutie XIII noemde hand
having van orde en rust een interne zaak, tenzij de rijksbelangen zouden 
worden aangetast. In dit laatste geval kon de rijksregering, gehoord zo mo
gelijk de landsregering, maatregelen van tijdelijke aard nemen tot herstel 
van de orde. Deze formulering was gekozen na bezwaren van Suriname te
gen een voorziening vanwege de rijksregering zonder overleg met de 
landsregering. Deze resolutie was uitgangspunt voor de bepaling onder art. 
34 van het Statuut, waarbij de Koning ter handhaving van de uit- en in
wendige veiligheid een deel van het grondgebied in staat van oorlog of beleg 
kon verklaren. Het gebrek aan mankracht in de West was er de oorzaak van 
dat men in deze resolutie de kwestie van de dienstplicht in de West open
liet. In het Statuut is in art. 31 bepaald dat personen, woonachtig in de West, 
bij landsverordening tot een vorm van dienstplicht kunnen worden ver
plicht. Het Nederlanderschap als nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk 
(V.K.) werd bepaald in resolutie XIV. Romme heeft op 18 maart 1948 op de 
slotzitting van de conferentie aangedrongen op spoedige regeling van het 
nationaliteitsvraagstuk, waardoor het ideaal van het V.K. zou zijn onder
streept. Bij aparte wet is vanaf de souvereiniteitsoverdracht in Indonesië het 
Nederlandse onderdaanschap in Suriname en de Antillen omgezet in Ne
derlanderschap (Stbl. nr.f 593, 1951). In het Statuut is het Nederlanderschap 
een van de Koninkrijksaangelegenheden genoemd (art. 3) en het Nederlan
derschap begrepen als Nederlands onderdaanschap (art. 60).

Resolutie XV stelde voor om interregionale colleges in te stellen om de 
sociale, economische en culturele weerbaarheid van het Koninkrijk in de 
drie landen te versterken, alsook dat Suriname in het bijzonder zou worden
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geholpen met personen en middelen door of met medewerking van Neder
land. In het Statuut is in art. 37-38 de mogelijkheid tot het instellen van ge
meenschappelijke organen en regelingen voor allerlei zaken geopend, ter
wijl onderlinge hulp en bijstand in art. 36 worden genoemd. Resolutie XVI 
behandelde de onderwijskwestie: het beginsel van financiële gelijkstelling 
en de uitwerking daarvan diende door de landen gemeenschappelijk onder 
ogen te worden gezien in het kader van de grondrechten van vrijheid van 
opvoeding, onderwijs en geloofsbelijdenis. Zoals reeds is vermeld ging het 
hier om een vooral voor de confessionele politici uit Nederland belangrijke 
zaak. Romme heeft er voor gezorgd dat op 18 maart 1948 in de resolutie de 
financiële uitwerking van het gelijkheidsbeginsel werd vastgelegd. De uit
werking van dit beginsel in de interim-staatsregeling van 1950 heeft de no
dige parlementaire strijd in Nederland en een conflict met de Staten van 
Suriname opgeleverd. De Kort en Meijerink hebben toen getracht de gelijk
stelling van het bijzonder met het openbaar lager onderwijs én kweekschool 
bij motie (52-18) in deze staatsregeling op te nemen, wat de genoemde Staten 
niet wilden accepteren. De Nederlandse regering zag zich verplicht met een 
nieuw ontwerp op dit terrein te komen, waarbij de gelijkstelling van open
baar en bijzonder lager onderwijs als beginsel werd vastgelegd, maar de uit
werking daarvan (voorwaarden e.d.) aan landsverordeningen werd overge
laten. Over de kweekscholen werd niet meer gesproken (art. 165 resp. 174 
Interimregelingen-1950; art. 131 resp. 140 Staatsregelingen 1955 Suriname en 
Antillen). Het Statuut van 1954 heeft eenvoudigweg bepaald dat artikelen 
uit de staatsregelingen op het gebied van de fundamentele rechten en vrij
heden - waaronder die van onderwijs werd begrepen - niet eenvoudig kon
den worden gewijzigd en bij wijziging de instemming van de Koninkrijks- 
regering behoefden (art. 44).

Er was ook een initiatief-resolutie - nr. XVII -, voorgesteld door Stikker, 
Buiskool en Da Costa Gomez, waarbij werd uitgesproken dat de inrichting 
van het Koninkrijk in gemeen overleg moest worden bezien, indien enig 
deel van Indonesië deel wilde uitmaken van het Koninkrijk of de nadere 
bepaling van de status van Aruba binnen de Antillen daartoe aanleiding 
zou geven. Deze resolutie is zonder meer aanvaard. Stikker, die zich in zijn 
slotrede enigszins beklaagde over de verbetenheid van de West bij de aan
vang van de conferentie, zorgde er met de medeondertekenaars voor dat al
dus vooral de Arubaanse gevoelens werden ontzien. Het voorbehoud ten 
aanzien van Indonesië had na de souvereiniteitsoverdracht geen zin meer, 
zodat dit niet terugkeerde in het Statuut. In art. 44 van het Statuut is in lid 2 
bepaald dat de verdeling van het zeteltal van de Staten van de Antillen, de 
gevoeligste zaak voor Aruba, slechts met instemming van de Koninkrijks- 
regering kon worden gewijzigd. De Antillen zelf werden een en ondeelbaar 
geacht. In de Interimregeling-1950 voor de Antillen was, aansluitend op de 
eerder geschapen mogelijkheid tot het inrichten van bestuursressorten op 
de Antillen (1936 art. 117-118; 1948 art. 126-127), het begrip Eilandenregeling 
geïntroduceerd, als raamwerk voor het verzorgen van de eigen aangelegen
heden (zie ook Staatsregeling Nederlandse Antillen 1955, art. 88-96). Hier-
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mee was aan de Arubaanse wens naar zelfstandigheid binnen de Antillen 
zozeer tegemoet gekomen, dat het Statuut de eenheid van de Antillen tot 
uitgangspunt kan nemen.

Met de hiervoor genoemde stappen in de Interimregeling-1950 en het 
Statuut was ook uitvoering gegeven aan de motie van de Arubaan Eman, 
gesteund door Da Costa Gomez, Buiskool en Joekes, die op 18 maart 1948 in 
de openbare zitting van de conferentie was aanvaard. Hierin werd de Ne
derlandse regering uitgenodigd een commissie te benoemen om de afzon
derlijke status van Aruba binnen het Koninkrijk te bestuderen. Zoals al is 
genoemd is Eman, nadat de Arubanen de conferentie hadden verlaten, ach
tergebleven om de Arubaanse zaak te dienen. Hij bood de Koningin de no
tulen aan van op Aruba gehouden vergaderingen, waarin op afscheiding 
van Aruba uit de Antillen werd aangedrongen, en kwam op de laatste zit
tingsdag van de conferentie met de West de bovengenoemde motie indie
nen. De kwestie van de Arubaanse wens naar zelfstandigheid, waarbij wijzi
ging van de Arubaanse vertegenwoordiging in de Staten en andere colleges, 
financiële decentralisatie en meer mogelijkheden voor het behartigen van 
de eigen aangelegenheden voorop stonden, was van jonge datum. Pas bij 
adres van 9 september 1947 was Aruba met het voorstel voor een "status 
aparte" gekomen, al waren de grieven van Aruba bekend, onder meer bij de 
Parlementaire Commissie die begin februari 1947 in Aruba was. De onvrede 
over de geringe mogelijkheden die op het gebied van de decentralisatie en 
de vertegenwoordiging in de Staten in de Staatsregeling voor de Antillen 
(ingediend in 1947, zie vorige subparagraaf) voor Aruba konden worden be
reikt hebben op Aruba een beweging uitgelokt om de "status aparte" te be
pleiten. De conferentie heeft, hoewel in alle 17 resoluties van de driedeling 
van het Koninkrijk sprake was (bij afwezigheid van Arubanen ter conferen
tie), de Arubaanse wens serieus genomen. De ingestelde commissie-Van 
Poelje rapporteerde al op 19 juli 1948. Dit rapport, mede ondertekend door 
de Arubaanse delegatieleden, heeft aanbevolen het gebiedsdeel Antillen 
naar buiten toe als eenheid te behouden, maar intern tot decentralisatie te 
komen, waaruit de hiervoor al genoemde idee van een eilandenregeling is 
ontsproten.

Tenslotte werd in een tweede motie, ondertekend door Logemann, Da 
Costa Gomez en Buiskool, gevraagd om in aansluiting op de ontwikkelin
gen binnen het Koninkrijk de nieuwe samenwerking tussen Nederland en 
de West te verwezenlijken door gemachtigden uit de twee gebieden in de 
West te betrekken in het overleg van de Nederlandse regering over zaken, 
welke mede voor deze twee gebieden van belang waren. Romme heeft in de 
slotzitting van de conferentie de motie nogal vaag genoemd - ging het hier 
om gevolmachtigde ministers, wat voor overleg was bedoeld? -, maar 
Logemann meende dat het gemeenschappelijk overleg voorop moest staan 
en de invulling een zaak was van nader beraad tussen Nederland en de 
West. Romme kon zich met het idee van advies van vertegenwoordigers 
uit de West in gemeenschappelijke zaken wel verenigen. Wijngaarde (Sur.) 
zag niets in het voorstel-Logemann, omdat er al sedert eind 1947 twee verte-
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genwoordigers uit de West in Nederland werkzaam waren voor direct 
overleg, te weten Da Costa Gomez en Pos. Zonder de stem van Wijngaarde 
aanvaardde de conferentie deze aanbeveling. De Interimregelingen-1950 
hebben de positie van de vertegenwoordigers uit de West in de zin--van de 
motie vastgelegd, waarbij onder meer werd bepaald dat zij met raadgevende 
stem aan het ministerieel overleg inzake aangelegenheden van belang voor 
de West konden deelnemen. Het Statuut ging nog verder door de instelling 
van de functie van gevolmachtigd minister voor ieder deel van het Ko
ninkrijk overzee.

Zoals uiteengezet heeft een groot aantal resoluties en de moties gevolgen 
gehad voor de interimregelingen-1950 en het Statuut. De belangrijkste ver
schillen tussen deze resoluties en het Statuut betroffen de Koninkrijksorga- 
nen, die van "zwaar" naar "licht" zijn geëvolueerd. In het emancipatiepro
ces van de West is ondanks deze verschillen de conferentie van 1948 de be
langrijkste schakel geweest, omdat op alle andere punten - het beginsel van 
het Koninkrijksverband en de gemeenschappelijke taken - de weg voor de 
toekomst met instemming van alle betrokkenen ter conferentie was uitge
stippeld. Waren regering en parlement in meerderheid wellicht te voor
zichtig geweest bij het opzetten van nieuwe staatsregelingen voor de West 
in 1948, bij de conferentie met de West heeft de Nederlandse delegatie, gro
tendeels samengesteld uit parlementsleden, een standpunt ingenomen dat 
voldoende ruimte bood om daarin de wensen van de West te passen en ge
zamenlijk de Koninkrijksgedachte uit te werken en daarmee te behouden. 
De conferentie met de West is gevolgd door een tweede conferentie in 1952, 
waaruit het Statuut zou resulteren (1954). De staatsregelingen van de Antil
len en Suriname zouden aan dit Statuut worden aangepast (1955), nadat die 
staatsregelingen al in 1950 waren aangepast aan de nieuwe Grondwet van
1948 (Interimregelingen-1950). De belofte van de koninklijke rede van 1942 
is in de periode-Beel wat de West betrof ingevuld.

Het kabinet-Beel heeft op de valreep ook nog gezorgd dat aan de belang
rijke grief op de Antillen tegen de gouverneur aldaar werd tegemoet geko
men, terwijl tegelijk een voorziening werd getroffen voor deze post in Su
riname. Bij KB van 25 juni 1948 werden namelijk in beide gebieden in de 
West nieuwe gouverneurs benoemd. Dr. P. Kasteel, gouverneur op de An
tillen, had het bij de Antilliaanse politici verbruid. Hij had een slechte ver
houding met de Staten en richtte zich te veel op één politieke partij, waar
door hij conflicten had met Da Costa Gomez. Jonkman stelde in het kabi
netsberaad van 12 april 1948 voor Kasteel te vervangen, waarmede Beel het 
eens was. De ministerraad steunde Jonkmans idee om Kasteel voor overleg 
naar Nederland te laten komen en hem vervolgens tot ambassadeur in Chi
li te benoemen. Beel, Jonkman en Götzen hebben Kasteel vervolgens ruim 
een week later ontvangen voor beraad over de gang van zaken op de Antil
len. De ministers vonden het betoog van Kasteel zwak. Toen ook nog bleek 
dat Kasteel in de mening verkeerde dat brede kringen hem op de Antillen 
welgezind waren - al had hij begin 1948 zelf de bereidheid getoond ontslag te 
willen vragen, zo zijn aanwezigheid als gouverneur een belemmering zou
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zijn voor de vooruitgang op politiek gebied op de Antillen heeft Jonkman 
Kasteel moeten vertellen dat de volledige delegatie uit de Antillen ter con
ferentie van mening was dat de gouverneur moest aftreden.58 Kasteel nam 
daarop ontslag en werd diplomaat. Hij werd opgevolgd door ir. L.A.H. 
Peters, landbouwattaché in Washington en lid van de Nederlandse sectie 
van de Caraibische Commissie.

Mr. J.C. Brons, over wiens beleid men in Den Haag én in Suriname zeer 
tevreden was, vroeg begin 1948 ontslag als gouverneur in Suriname. Hij 
werd opgevolgd door dr. W. Huender, in de periode 1946-1948 hoofd van de 
omstreden Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Berlijn. 
Deze benoeming heeft in Suriname nogal wat stof doen op waaien, omdat 
men daar de indruk had dat OG en Buitenlandse Zaken in Nederland tot 
een ruil waren gekomen: Kasteel kon diplomaat worden, als de diplomaat 
Huender gouverneur werd. Het kabinet-Beel heeft deze verwijten genegeerd 
en aan de voordracht van Huender tot gouverneur vastgehouden.59 Zowel 
Peters als Huender hebben hun functies slechts korte tijd vervuld. Huender 
nam al in 1949 om gezondheidsredenen ontslag en werd weer diplomaat. 
Peters trad in 1951 af om Van Maarseveen, na de kabinetscrisis in 1951, op te 
volgen als minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in het tweede 
kabinet-Drees (1951-1952).

B. Nederlands-Indië
(Zal verschijnen in band D)

AANTEKENINGEN:

1 Zie over dit onderwerp: J.J.M .van Soest, Het begin van de ontwikkelingshulp in de 
Verenigde Naties en in Nederland 1945-1953, Tilburg 1975.

2 Wetsontwerp tot stichting van een Welvaartsfonds Suriname, ingediend bij Kon.Boodschap 
van 30 dec. 1946, zie stukken onder nr. 379 HTK 1946-1947. Het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer kwam pas op 22 april 1947 uit; de Memorie van Antwoord verscheen op 30 
juni 1948. Het debat in de Tweede Kamer vond plaats op 3 juli 1947, pp. 1877-1897. De Eerste 
Kamer bracht het eindverslag uit op 24 juli 1947; de hierop volgende nota van de kant van de 
regering is van 28 juli 1947. Het debat vond vervolgens plaats op 30 juli 1947, EK, pp. 925-935. 
De Eerste Kamer was beduidend sneller in de afwikkeling. De vertraging lag in dit geval 
uitsluitend bij de Tweede Kamer, niet bij de regering.

3 TK 17 dec. 1947, Bierema, p. 839 II en Nederhorst, p. 844 I; Götzen, pp. 858-859. Verder: p. 861 II 
en p. 874 II.

4 Meijerink, a.v., p. 862 II en antw.Götzen, pp. 874 11-875 I.

5 Zie:W .F.H .Laret, Suriname, opbouw-moeilijkheden en -mogelijkheden, in: E SB 1 september 
1948; pp. 689-690. Het werkplan afgedrukt in het artikel van W.L.Utermark, Een "Planbureau" 
voor Suriname?, in: ESB  8 december 1948, pp. 964-966. Voor standpunt van volgend kabinet, 
Drees I, zie de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1949, hfdst. XIII (nr. 1000). Mem. v. Antw., 29 
jan. 1949, p. 13 II.
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6 Zie het Voorlopig Verslag bij wetsontwerp nr. 379, p. 11 I en Mem. v. Antw., idem, p. 14 II.

7 Voor de schets van de Freeland League is gebruik gemaakt van de Encyclopedia Judaica, vol. 
15, Jerusalem 1971, k.359-360 (betr. de League-voorman Isaac Nachman Steinberg 1888-1957) en 
k. 1021-1022 (betr. de League), Sedert de twist op het 7e Zionistische Congres in 1905 naar aan
leiding van het Britse aanbod voor een Joodse vestiging in Uganda zijn verschillende 
organisaties ontstaan die zich hebben ingezet voor Joodse vestigingen elders dan uitsluitend in 
Palestina. Gebruik is gemaakt van de twee artikelen over de plannen vóór en na de Tweede 
Wereldoorlog met betrekking tot de vestiging van Joden in Suriname: Paul Koedijk, Max van 
W eezel, Ongewenst. De schaamteloze plannen van de Nederlandse regering om de Joodse 
vluchtelingen naar Suriname te sturen, en: idem, Beloofde Land. Na de oorlog werden de 
Haagse plannen voor grootscheepse Joodse emigrantie naar Suriname door de Nederlandse 
regering tenietgedaan, in: Vrij Nederland, resp. 12 sept. 1987, p. 3 en 19 sept. 1987, p. 5. Steinberg, 
secr. van de Freeland League, was van geboorte Litauer en was korte tijd lid van de Sovjet- 
regering; na zijn val tenslotte in New York terecht gekomen. Met deze Steinberg had 
gouverneur Brons een ontmoeting in april 1946 op een boot naar Europa; via Brons kwam 
Steinberg in contact met Logemann. Zie dl.II van de artikelen van Koedijk-Van Weezel.

8 MR 30 juni 1947, pt.3 a; Jonkman, TK 3 juli 1947, p. 1896 I.

9 Logemann, TK 3 juli 1947, p. 1888 II.; Algra, EK 30 juli 1947, p. 925 II.

10 Zie de Mem. v. Toelichting bij wetsontwerp nr. 467, HTK 1946-1947 Bijlagen. Het 
wetsontwerp werd in de TK op 17 juni 1947, pp. 1762-1766 I behandeld en zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. De discussie ging o.m. over de reden waarom de Sovjet-Unie buiten 
deze overeenkomst was gebleven, waardoor de terugkeer van grote aantallen "displaced 
persons' onmogelijk was. De CPN-fractie, bij monde van Hoogcarspel, verdedigde weliswaar 
de Sovjet-Unie, maar steunde toch de overeenkomst, voornamelijk uit hum anitaire 
overwegingen. De Nederlandse regering bij monde van minister Van Boetzelaer liet weten 
bereid te zijn 9000 vluchtelingen, zoals die door het Statuut van de Vluchtelingenorganisatie 
waren geformuleerd (Duitse vluchtelingen uit de oostelijke voormalige Duitse gebieden 
vielen hier niet onder, evenmin economische dissidenten), op te doen nemen. De politieke, 
sociale en economische gewenstheid van deze personen zullen wel niet in overeenstemming 
zijn geweest met de toestand van het land op dat moment (er waren immers al de Indische 
gerepatrieerdcn), want van deze humanitaire hulp is op korte termijn niets gekomen. In de EK 
is op 2 juli 1948, p. 828 II, het wetsontwerp zonder beraadsl. en z.h.st. aangenomen. Bij KB werd 
het Statuut van de Internationale Vluchtelingenorganisatie van 15 dec. 1946 bekend gemaakt 
op 15 nov. 1948, Stbl.1.499

De Zwaan, EK 20 mei 1948, p. 581 I; Jonkman, idem, p. 582 II. Zie voor de afloop van de 
affaire het tweede artikel, slot, van Koedijk, Van Weezel, Beloofde land, zie aantekening 7. 
Volgens deze auteurs is van de League voor het laatst in het begin van de jaren '70 iets 
vernom en.

12 Voor de inleiding is gebruik gemaakt van W.H. van Helsdingen, De Staatsregeling van 
Suriname van 1955, ’s-Gravenhage 1957, Voorgeschiede7iis en idem, de Staatsregeling van de 
Nederlandse Antillen van 1955, idem, 1956, Voorgeschiedenis, alsook van A.C.T. Kasteel, D e  
Staatkundige ontwikkeling der Nederlandse Antillen, 's-Gravenhage-Bandung 1956, en van 
B. de Gaay Fortman, Schets van de politieke geschiedenis der Nederlandsche Antillen 
(Curat;ao) in de twintigste eeuw, 's-Gravenhage 1947, alsmede van F.E.M. Mitrasing, Tien jaar 
Surinam e. Van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigdheid. Bijdrage tot de^ kennis van de 
staatkundige ontwikkeling van Suriname van 1945-1955, (diss.) Leiden 1 9 5 9 ^ o o r  verdere 
literatuuropgave zij verwezen naar de literatuuroverzichten bij Kasteel, a.w., bij W.H. van
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Helsdingen, Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 's-Gravenhage 1957 en bij 
Mitrasing, a.w.. Verklaring Beel: TK 10 juli 1946, p. 77 II.

13 Communiqué RVD: KHA juli 1946, p. 6816 E. Het antwoord op de petities van de Staten 
van Suriname en Curagao(Antillen), door de minister van Overzeese Gebiedsdelen bij 
machtiging van de Koningin d.d. 4 okt. 1946 gericht tot de genoemde Staten, is bij brief van 
21 okt. 1946 aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden, zie HTK 1946-1947 
Bijlagen, nr. 337. Het is jammer dat Jonkman zelf heeft gemeend in deel II van zijn 
m em oires, Nederland en Indonesië beide vrij, slechts terloops te kunnen ingaan op de 
ontwikkelingen in de West, zie dit deel II, Assen 1977, pp. 145-147, gezien de titel van deze 
memoires. Verklaring Beel: TK 10 juli 1946, p. 77 II.

14 Reacties Kamerleden: Romme, TK 9 juli 1946, p. 62; Van der Goes, idem, p. 61 I; Bierema, 
idem, p. 56 I; Wagenaar, idem, p. 57 II; Schouten, TK 10 juli 1946, p. 79 II. Verklaring 
Jonkman: zie de Mem. v. Antw. bij de Alg.Pol. en Finan.Beschouwingen, hfdst. I,d.d. 7 nov. 
1946, par. 13; gevolgd door de Mem. v. Antw., bij begroting hfdst. XIII, Rijksbegroting 1947, 
d.d. 5 dec. 1946, p. 16 II, Bijlagen A, HTK 1946-1947. Bij de genoemde petities waren 
memoranda gevoegd: van de Surinaamse Staten, zie nr. 650, nr. 6-7 (Bijlagen HTK 1947- 
1948); van de Antilliaanse Staten, nr. 650, nr. 13 (idem). Voor details zij verwezen naar de 
werken van Van Helsdingen, zie aantek. nr. 1, De staatsregeling van enz., De staatsregeling 
van 1948, en Het Statuut enz., De voorgeschiedenis.

15 Motie-Romme: R. op 12 nov. 1946, TK, p. 176 II, steun regering 14 nov. 1946 bij monde van 
Beel, TK, p. 221 II en aangenomen op 15 nov. 1946, TK, p. 257 II. De Vaste Commissie voor 
Indische Zaken bestond uit Tilanus (CHU), Zandt (SGP), Joekes (PvdA), Romme (KVP), 
Meijerink (ARP), Ruys (KVP), De Groot (CPN), Vonk (PvdV/VVD) en Stufkens (PvdA) 
(1947-1948; op zijn plaats in 1946 het PvdA-Kamerlid J.E.Stokvis).

16 Zie het Verslag van de Parlementaire Commissie Suriname en de Nederlandse Antillen 
nopens hare bevindingen, HTK 1946-1947 Bijlagen, nr. 443. Niet apart behandeld.

De Kort, TK 20 dec. 1946, p. 1064. De Kort was mede ongerust over het ontbreken van een 
gezinsstructuur in Suriname, waar een kwart van de geboorten onwettig was. Zie verder 
Meijerink, p. 1066 II, idem, Joekes, p. 1068; antw. Jonkman, p. 1079 I, idem.
18 Kropman, EK 26 febr. 1947, p. 373 II; De Zwaan, idem, p. 418 II; Jonkman, idem, p. 422 I.

19 Aankondiging voorconferentie met de West: Jonkman, TK 11 juli 1947, p. 2092 I; rege
ringsverklaring d.d.10 aug. 1947 aan de Staten in de West: Mitrasing, Tien jaar Suriname, 
a.w., pp. 106-107; Troonrede 1947, HTK 1947-1948. Zie verder Alg. Pol.Beschouwingen, betr. 
Overzeese Gebiedsdelen; Jonkman, TK 17 dec. 1947, pp. 850-851 I.

20 Indiening door Romme: TK 18 dec. 1947, p. 868; Jonkman, idem, p. 873 II; aanvulling 
Joekes met slotvraag aan regering om datum voor conferentie te noemen; alsook nadere 
verklaring van Romme, stemverklaring Wagenaar en eindstemming: idem, p. 877.

21 De gang van zaken rond de petities, memoranda, adviezen rond de staatsregelingen in: 
Van Helsdingen, Staatsregeling Suriname, pp. 8-9, alsook Mitrasing, Tien jaar Suriname, pp. 
131-132. Zowel de beide boeken van Van Helsdingen over de Staatsregelingen als de bijlage 
voor wetsontwerp nr. 650 over de Staatsregelingen-1948 geven lijsten van teksten van het 
oude artikel en de nieuwe formuleringen. De analyses van de voorstellen van de regering 
onder nr. 650 zijn gebaseerd op bijlage M, de zeer uitvoerige tekstvergelijking bij nr. 650.

22 Memorie van Toelichting, nr. 650, 4, par. I, Inleiding, 2e kolom.

23 Voorlopig Verslag, 15 jan. 1948, nr. 650, 21; Memorie van Antwoord, 1 maart 1948, nr. 650, 
25. Inmiddels had de regering een vergelijkend overzicht gegeven van de geldende tekst der
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staatsregelingen, de voorontwerpen, de adviezen (Memorandum Staten van Suriname, de 
Staten van Curagao, de minderheid in deze Staten van Curagao) en de regeringsvoorstellen.
24 Zie de Nota van Wijziging van 1 maart 1948, nr. 650, 26; Verslag van nader onderhoud, 
nr. 650, 28, van 10 maart 1948

25 Tilanus, TK 16 mrt. 1948, p. 1533; De Kort, 16 dec. 1948 TK, pp. 801-802; Jonkman, TK 17 dec. 
1948, p. 857 I; indiening motie-De Kort, idem, pp. 859-860; De Kort, intrekking motie, TK 16 
mrt. 1948, pp. 1533 11-1534 I.
26 Voor de achtergronden van de kiesrechtkwestie in Suriname zij verwezen naar: Evert 
Azimullah, Jagernath Lachmon, een politieke biografie, Paramaribo 1986, pp. 48-49. Tilanus,
TK 16 mrt. 1948, p. 1532; De Kort, idem, p. 1536; Meijerink, p. 1537; Wagenaar, p. 1544 II; 
Nederhorst, p. 1541.

27 Tendeloo, a.v., pp. 1545-1546; Jonkman, p. 1550; Wagenaar, p. 1551, W. had de stelling be
trokken dat in veel landen het algemeen vrouwenkiesrecht niet was ingevoerd uit progres
sieve overwegingen, maar om de conservatieve invloed in die landen te versterken (vgl. 
invoering vrouwenkiesrecht in Nederland bij de verkiezingen van 1922). W. bestreed de 
stelling van Jonkman dat de CPN hier uit opportuniteitsoverwegingen voor of tegen 
algemeen kiesrecht was. Stemming over motie-Tendeloo, idem, pp. 1553-1555. Zie ook 
Azimullah, Jagernath Lachmon, pp. 55-56 (waar ten onrechte mevr. Tendeloo bij de KVP 
wordt ingedeeld).
28 Nederhorst, TK 16 mrt. 1948, pp. 1541 11-1542; Jonkman, idem, p. 1549 II.

29 Meijerink, TK 16 mrt.1948, p.1538; Nederhorst, pp.1540 II in fine-1541 I; Jonkman, p.1549 II.

30 Tilanus, p. 1531 I; Meijerink, pp. 1536 11-1537 1; De Kort, p. 1535 I; 1536 II; Nederhorst, p. 
1541 II; Wagenaar, p. 1544 II in fine; Jonkman, p. 1548 1-1551 I; Stemming, pp. 1554 II- 1555 II.

31 Debat EK, 20 mei 1948, pp. 578 11-582.

32 Voor de plaats van de interimregelingen-1950: zie de studies van Van Helsdingen over de 
staatsregelingen voor Suriname en de Antillen.

33 Jonkman, TK 11 juli 1947, p. 2092 I; Mitrasing, Tien jaar Suriname, pp. 106-107.

34 Voor de samenstelling van de delegaties in de West en de daarmee gepaard gaande 
problemen zij verwezen naar de publicaties van Kasteel, De staatkundige ontwikkeling der 
Nederlandse Antillen, en Mitrasing, Tien jaar Suriname. Voor de Nederlandse kant: MR 10 
nov. 1947, pt. 3 d; MR 22 dcc. 1947, pt. 3 c; MR 29 dec. 1947, pt. 3 c. Vos en Lieftinck hebben in de 
laatstgenoemde vergadering geprotesteerd tegen de visie dat Jonkman als socialist in de 
N ederlandse berekening van de politieke krachtverhoudingen werd opgenomen. Hij 
vertegenwoordigde immers de regering.

35 Wagenaar, TK 16 mrt. 1948, p. 1543 II; Jonkman, TK 17 mrt. 1948, p. 1550 II.

36 Wagenaar, TK 17 mrt. 1948, p. 1551 I; Jonkman, idem, p. 1552.

37 Zie Van Helsdingen, Hel Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, pp. 17-21.

38 Van Helsdingen, Het Statuut, pp. 22-23.

39 Zie Kasteel, De staatkundige ontwikkeling der Nederlandse Antillen, pp. 171-172. Slordig is 
de vermelding door mevr. Kasteel op p. 177 dat Drees als minister-president de conferentie 
heeft geopend.

40 Het Binnenhof, 27 en 28 jan. 1948, p. 1; ook: MR 26 jan. 1948, pt. 3, d.

41 De ministerraad was ermee akkoord dat de ontwerp-redevoeringen door Beel met Jonkman 
werden afgewikkeld, zie MR 26 jan. 1948, pt. 3 d.

2180



Par. A. De West

42 Notulen RTC, welke zijn afgedrukt als de Handelingen der Staten-Generaal, evenwel los 
zijn uitgegeven. Het door mij geraadpleegde exemplaar is afkomstig van de Bibliotheek van 
het Vredespaleis. Noch de Bibliotheek van de Tweede Kamer, noch de Kon. Bibliotheek 
bezitten een uitgave van de RTC-notulen.

43 Het Binnenhof, 28 jan. 1948, p. 1; idem, 30 jan. 1948, p. 1; idem, 3 febr. 1948, p. 1.

44 Het Binnenhof, 17 febr. 1948, p. 1; idem, 26 febr. 1948, p. 1; Kasteel, a.w., p. 179.

45 Van der Meer, Not. RTC, p. 6; Buiskool, idem, pp. 6-11. Versterking Landmacht in 
Suriname: MR 5 jan. 1948, pt. 3 in vervolg op MR 29 dec. 1947, pt. 3, alwaar spanningen tussen 
Creolen en Aziaten werden geconstateerd. Voor vlagvertoon (middels de "Kinsbergen" van de 
Kon. Marine), zie MR 8 mrt. 1948, pt. 3, en de Venezolaanse dreiging: MR 12 april 1948, pt. 3.

46 Da Gosta Gomez, a.v., pp. 11-14.

47 De Miranda, a.v., pp. 20-21; Gerharts, pp. 21-24 I; K. Ali, pp. 24-25; Wijngaarde, pp. 25-26; Lim 
Apo, pp. 28 11-29; K. Sukul, pp. 34-35; A. Curiel, pp. 35 11-36 I.

48 De Kort, Not. RTC, pp. 14-20.

49 Zie MR 16 febr. 1948, pt. 3, f.

50 De Kort, Not. RTC, 16 febr. 1948, p. 14 II; joekes, idem, 17 febr. 1948, p. 17 I; Logemann, idem, 
idem, p. 50 II.

51 Logemann, Not. RTC, pp. 26 11-28; Joekes, pp. 36-40, Not. RTC 17 febr. 1948.

52 Meijerink, Not. RTC, 17 febr. 1948, pp. 31-34 I.

53 Replieken, Not. RTC, 17 febr. 1948, pp. 44-54.

54 Motie Da Costa Gomez, Not. RTC, 17 febr. 1948, p. 52 II.

55 Enkele stukken zijn eveneens gedrukt beschikbaar, bij de notulen RTC. Zo het eerste en 
tweede centraal rapport sectievergaderingen, resp. 30 jan.-5 febr. en 18 febr.-2 maart 1948, alsook 
de adviezen van Van Helsdingen en De La Try Ellis voor de eerste sectievergaderingen. Deze 
zeer specialistische en niet met namen aangeduide rapporten van de sectievergaderingen en 
bedoelde adviezen zijn hier, gezien de opzet van deze subparagraaf - gericht op het resultaat 
van deze conferentie geplaatst na de tegenvallende Staatsregelingen-1948 - in deze parlemen
taire geschiedenis vrijwel buiten beschouwing gelaten,

56 Romme, Not.RTC, 18 mrt. 1948, p. 55 II.

57 Voor de behandeling van de resoluties en hun verwerking in de Interimregelingen-1950 en 
het Statuut is gebruik gemaakt van de notulen RTC, 18 mrt. 1948, p. 55-92 en van Van 
Helsdingen, Het Statuut, a.w., pp. 31-64 en pp. 158-164, zomede van de tekst van het Statuut 
met commentaar in Van Helsdingen, idem, p. 187 e.v. Tevens is voor de juiste plaats van 
enkele zaken (onderwijs, Aruba) in de Interimregelingen-1950 gebruik gemaakt van Van 
Helsdingen, De Staatsregeling van de Nederlandse Antillen van 1955, en Idem, De Staatsrege
ling van Suriname van 1955. Voor het kabinetsberaad: MR 16 febr. 1948, pt. 3. f; MR 23 febr. 
1948, WI. Kanttekening: bij de behandeling van de resoluties bleken de aanwezigen op deze 
slotzitting in meerderheid van mening te zijn dat het beter was in één zitting de zaak af te 
doen, waarmede zij met 14 tegen 9 een voorstel-Joekes om de zitting halverwege te staken en 
op 19 maart 1948 door te gaan afwezen. Dit wijst op de goede sfeer, waarin men toen werkte en 
tot resultaten kwam, zie Not. RTC, 18 mrt. 1948, p. 88 I.

58 MR 12 april 1948, pt. 3; MR 26 april 1948, pt. 3 West-Indië.

59 MR 12 juli 1948, pt. 3. Brons ging met pensioen.
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XV
De Gron dw etsw ijzig ing -1948, e e r s t e  l e z i n g

In leid ing : een algem ene grondw etsherziening aangekondigd
Over de vraag of en hoe het staatsbestel moest worden herzien om de 

doeltreffendheid en representativiteit ervan te verbeteren was in de jaren 
dertig en in de oorlogsjaren, zowel in het bezette vaderland als in kringen 
van bannelingen buiten Nederland, een levendige discussie gevoerd. De 
herziening van de Grondwet in 1938 was van te geringe betekenis geweest 
om aan de drang tot vernieuwing van het staatkundig leven, die vooral bij 
de belangrijkste politieke groepering ten tijde van de confessioneel-liberale 
kabinetten-Colijn, die der katholieken, leefde, tegemoet te kunnen komen. 
Er lag na de oorlog op dit punt dan ook een rekening, die om vereffening 
vroeg. Anders dan de PvdA heeft de KVP in haar urgentieprogram voor
1946 om een herziening van de Grondwet gevraagd. Daarbij werd concreet 
gevraagd om vastlegging van de wezenlijke kenmerken van het Konink
rijk, om de mogelijkheid autonome organen van het georganiseerde leven, 
zowel op economisch als cultureel terrein, in te schakelen in het staatsbestel 
en om verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Uit de vooroorlogse tijd 
restte verder nog het voor de katholieken gevoelige punt van de processie- 
vrijheid. De katholieken voelden zich gekrenkt door het artikel in de 
Grondwet over de openbare godsdienstuitoefening buiten de gebouwen en 
besloten plaatsen, "geoorloofd waar zij thans naar de wetten en reglementen 
is toegestaan", zoals dit sedert 1848 luidde (GrW 1938/1946, art. 177). Het ar
tikel had in 1848 de bedoeling gehad de tolerante bepaling uit 1815 naar de 
praktijk vast te leggen; die praktijk echter was door de politiek van de rege
ring minder tolerant geweest en kwam neer op vrijheid van processie in het 
beperkt aantal plaatsen waar processies ononderbroken waren toegestaan. De 
staatscommissie tot herziening van de Grondwet, in 1918 ingesteld, heeft 
voorgesteld openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten 
plaatsen toe te staan, tenzij er gevaar zou bestaan voor de openbare orde 
(conform het bepaalde op dit punt in de grondwetten van 1814 en 1815). De 
regering kon echter dit voorstel, gezien de samenstelling van de regering - 
confessionele coalitie van katholieken en protestants-christelijken, de ARP 
en de traditioneel anti-paapse CHU (vergelijk de Vaticaankwestie, aange
haald in hoofdstuk II, par. IV.d) -, niet overnemen. Voor de katholieken, 
R.K. Staatspartij vóór de oorlog en KVP na de oorlog, bleef wijziging van het 
betreffende artikel in de zin van het voorstel van de genoemde staatscom
missie gewenst.

In de Proeve van een regeringsprogram van Beel werd vastgelegd dat een 
algemene herziening van de Grondwet zou worden voorbereid. In de op
somming van enkele punten, die bij een dergelijke herziening aandacht 
verdienden, kon de weerslag van bovengenoemde katholieke verlangens 
worden gevonden, alsook van de inzichten die Beel zelf had op basis van 
zijn kennis van de afloop van de herziening van 1938 en publicaties over dit
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thema in socialistische kring, over de inhoud van een algemene herziening 
van de Grondwet. In de Proeve werden genoemd: de structuur van het Ko
ninkrijk, de catalogus van grondrechten met uitbreiding van de grondrech
ten op sociaal terrein en met duidelijke afbakening van de grondrechten 
door de verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap, herziening van het 
processieverbodartikel, het instituut van staatssecretarissen, de blijvende 
vormgeving van het publiekrechtelijk bestel van het maatschappelijk le
ven.

In zijn regeringsverklaring van 5 juli 1946 kondigde Beel een algemene 
herziening van de Grondwet aan, waarbij hij die blijvende vormgeving en 
de sociale grondrechten als punten voor een dergelijke herziening noemde. 
In de Troonrede van 23 juli 1946 werd de spoedige instelling van een staats
commissie tot herziening van de Grondwet aangekondigd.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen naar aanleiding van de Rijks
begroting voor 1947 zijn sommige politieke groeperingen op dit beleids
voornemen ingegaan. In de Tweede Kamer zijn het de KVP-fractie en 
Romme, alsmede de PvdA-fractie en Van der Goes geweest die suggesties 
voor de herziening hebben gedaan; in de Eerste Kamer de liberale fractie en 
Molenaar. De KVP-fractie in de Tweede Kamer vroeg in het Voorlopig Ver
slag op de Rijksbegroting voor 1947 dringend om een herziening van de 
Grondwet met het oog op de bescherming van de democratische orde en 
vrijheden, waarbij werd teruggegrepen naar hetgeen de staatscommissie tot 
herziening van de Grondwet in 1936 had beoogd met het voorstel het mo
gelijk te maken revolutionaire leden van vertegenwoordigende lichamen te 
kunnen verwijderen van hun zetel en de vrijheid van drukpers in bepaalde 
gevallen en omstandigheden te kunnen beperken. Het nationaal-socialisme 
had zich immers volgens de KVP-Kamerfractie van een voorname reeks 
van democratische vrijheden bediend om zijn werkingssfeer te verbreiden. 
"Thans misbruikt ... het communisme dagelijks deze vrijheden om zijn 
ondermijning van het gezag en zijn voorbereiding van de ondergang van 
elke democratische vrijheid te begunstigen". De vóór de oorlog betwiste 
vraag of de democratie aan haar tegenstanders ruime baan moest geven om 
zich ten val te doen brengen kon na de ervaring met het nationaal-socialis
me slechts ontkennend beantwoord worden. Het geschreven recht was hier 
ten achter geraakt bij "wat feitelijk als recht geldt en als recht behoort te gel
den". Voor De Groot (CPN) was dit een reden om op 13 november 1946 in de 
Tweede Kamer te fulmineren tegen de KVP. Volgens hem zou het onmoge
lijk zijn om uit het verleden en uit de praktijk op dat moment te bewijzen 
dat de communistische partij de ondergang van elke democratische vrijheid 
zou begunstigen. Wie dat gedaan hadden, dat waren de fascisten, en wie dat 
op dat moment deden, dat waren de KVP-politid, die op een partijraadsver
gadering sympathie hadden betuigd met de gevangen genomen mgr. 
Stepinac in Joegoslavië, "die Hitler geholpen heeft bij het onderdrukken en 
uitmoorden van zijn eigen volk" en die hun best deden om de politieke en 
economische collaborateurs in eigen land de hand boven het hoofd te hou
den. In dit kader noemde De Groot ook de verdediging door de KVP van de
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regimes in Portugal en Spanje. Beel protesteerde krachtig tegen deze ver
dachtmakingen en herinnerde aan het aanbod van de CPN onmiddellijk na 
de Kamerverkiezingen van mei 1946 om met die vermaledijde katholieken 
en anderen een kabinet te vormen. De KVP-gedachte om de Grondwet de 
democratische orde en vrijheden tegen aanslagen van binnenuit te laten be
schermen kon volgens Beel deel uitmaken van het pakket wensen dat de 
commissie tot herziening van de Grondwet zou moeten bestuderen. Bij de 
behandeling van de voorstellen tot partiële herziening van de Grondwet in 
het voorjaar van 1948 zijn de KVP-fractie en Romme op dit voorstel terug
gekomen, juist vanwege de concrete bedreiging die deze politieke groepering 
toeschreef aan de CPN na de communistische machtsgreep in Tsjechoslo
wakije in februari 1948. Het voorstel ondervond geen steun op dat moment 
en werkte, precies als in het najaar van 1946, als een rode lap op een stier 
voor de CPN-fractie. Elders in dit hoofdstuk zal van deze "corrida" verslag 
worden gedaan.1

Een tweede voorstel uit KVP-hoek betrof de instelling van een Derde Ka
mer. Romme verduidelijkte in de Tweede Kamer op 12 november 1946 dit 
voorstel niet, maar algemeen werd begrepen dat Romme hier doelde op de 
door de commissie tot herziening van de Grondwet in 1936 afgewezen vraag 
van de kant van de regering over dit punt. Toen werd gedacht aan een ka
mer, die het bedrijfsleven zou vertegenwoordigen. Deze kamer zou een ad
viserende en op enkele nauw te omschrijven terreinen van sociaal-econo- 
mische aard een medewetgevende taak moeten vervullen. Politici van uit
eenlopende ideologische huize, onder wie Kuyper (ARP), Treub (VDB) en 
Troelstra (SDAP), hadden in de loop van de tijd een dergelijke kamer in een 
of andere vorm bepleit, terwijl in katholieke kring de in het interbellum ge
groeide corporatieve gedachte eveneens dit denkbeeld deed ondersteunen. 
Met de bedoelde commissie-Goseling was de regering het echter eens dat een 
dergelijke kamer het historische gegroeide karakter van de Staten-Generaal, 
waarin de grote geestelijke stromingen in de bevolking zijn vertegenwoor
digd en meewerken aan de algemene rechtsvorming, onaanvaardbaar zou 
aantasten. In de plaats hiervan is bij deze grondwetsherziening (1938) een 
vijfde hoofdstuk aan de Grondwet toegevoegd, Van openbare lichamen 
voor beroep en bedrijf, waarin de mogelijkheid werd geopend aan bedoelde 
lichamen verordenende bevoegdheid te geven. Uit publicaties van Romme 
was zijn preoccupatie met de vereenvoudiging van de parlementaire proce
dure en de verbetering in de vertegenwoordiging van de bevolking in al 
zijn facetten, dat wilde zeggen ook in zijn sociaal-economische werkelijk
heid, bekend, zodat het niet zo vreemd was dat Romme dit stokpaardje, de 
organische vertegenwoordiging, weer wilde berijden. Hij ving echter snel 
bot. Van der Goes liet op 15 november 1946 in de Tweede Kamer onmiddel
lijk weten dat dit denkbeeld kon worden onderzocht, mits het daarna zou 
worden verworpen. Volgens hem was dit denkbeeld onverenigbaar met een 
democratisch staatsbestel. In een dergelijke Derde Kamer zou immers de be- 
langenpolitiek direct bij de controle en de hoogste beslissingen worden be
trokken. Een tweede nadeel school volgens Van der Goes in de afwijking
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van het algemeen kiesrecht bij de samenstelling van deze Kamer. Alleen 
bepaalde producentengroepen zouden bij het kiesrecht voor deze Kamer 
worden betrokken. Voor Van der Goes kwam men aldus terecht bij het mis
lukte vooroorlogse Italiaanse corporatisme. 2 Romme is in 1948 niet op deze 
gedachte teruggekomen. In de staatscommissie tot algehele herziening van 
de Grondwet (commissie-Van Schaik, ingesteld 1950) zijn geen stemmen 
opgegaan om een Derde Kamer in het leven te roepen. Men sloot zich aan 
bij het afwijzend oordeel van de staatscommissie uit 1936 met betrekking tot 
een dergelijke kamer. Evenzo werd de organische samenstelling van de Eer
ste Kamer afgewezen.

Waren de voorstellen van de KVP-fractie en Romme in een of andere 
vorm onder meer terug te vinden in de publicaties van Romme op staat
kundig en sociaal-economisch terrein, waarvan zijn N ieuw e grondw etsar
tikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuw ing  (Amsterdam 1945) het 
meest recent was, zo waren enkele gedachten over de grondwetsherziening 
in de PvdA-fractie in de Tweede Kamer terug te voeren op de reeds ge
noemde (hoofdstuk I, par. 5) publicatie van Van der Goes van Naters over 
De leiding van den staat (Haarlem 1945). Zich sterk oriënterend op de ont
wikkelingen in Frankrijk op staatkundig terrein tot op dat moment, waar de 
volkssouvereiniteitsgedachte in zijn meest directe vorm gestalte had gekre
gen en had geleid tot een machtsverschuiving ten gunste van het parlement 
en tot de rol van uitvoerend comité voor het kabinet, had Van der Goes een 
reconstructie van het democratisch bestel ontworpen, die enerzijds had ge
leid tot enkele denkbeelden over de verbetering van de praktijk van het 
parlementaire werk, zoals zijn al eerder genoemd voorstel, die niet afhan
kelijk waren van een grondwetsherziening, en anderzijds tot een pleidooi 
voor een vrij ingrijpende herziening van de Grondwet. Onder loslating van 
de leer van Montesquieu zou de verhouding tussen regering en volksverte
genwoordiging moeten worden aangepast aan de zijns inziens gegroeide 
praktijk. De wetgeving, binnen een door het parlement aan te geven kader, 
zou een taak van de regering moeten zijn, zo werd in het Voorlopig Verslag 
op de Rijksbegroting voor 1947 betoogd. De positie van de minister-presi
dent, die de coördinatie binnen dit kader moest bewaken en aldus moest 
kunnen zorgen dat het uitgestippelde beleid werd gerealiseerd, zou moeten 
worden versterkt. Van der Goes bepleitte op 13 november 1946 in de Tweede 
Kamer een apart ministerie voor de minister-president, dat tevens dat voor 
Rijksaangelegenheden diende te zijn. Beel had juist bij zijn aantreden als 
premier een dergelijk ministerie, dat zijn voorganger er op had nagehou
den, opgeheven (zie hoofdstuk VII.I.c). Eind 1947 echter is Beel hierop te
ruggekomen (zie hoofdstuk IX, Inleiding en dit hoofdstuk, par. a), waardoor 
op dit punt aan de wens van Van der Goes uit 1946 tegemoet was gekomen. 
Verder stond de PvdA-fractie de instelling van het ambt van staatssecretaris 
voor, bedoeld om in het kader van de herziening van de relatie regering- 
volksvertegenwoordiging het ambtenarenapparaat beter onder controle te 
kunnen krijgen ter uitvoering van het door de volksvertegenwoordiging 
vastgestelde beleid. Ook zou een goede organisatie van de Kamer volgens
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deze fractie de controle op het bestuur en de vaststelling van de hoofdlijnen 
van het bestuur beter kunnen waarborgen. Hierbij werd gedacht aan de uit
breiding van het aantal Kamerleden en de instelling van Vaste Commissies 
in de Kamers, naar rato van het aantal departementen, zaken die later in de 
jaren '50 grotendeels zijn verwezenlijkt. 3

De regering liet weten dat dit alles best voorwerp van aandacht van de in 
te stellen commissie kon zijn naast de vier punten die in de Proeve van een 
regeringsprogram werden opgesomd. Aan de andere kant waarschuwde Beel 
op 14 november 1946 de Tweede Kamer. "De regering weet, dat op het gebied 
van de vernieuwing der grondslagen van ons Staatsbestel in de bezettings
tijd vele verlangens in ons volk hebben geleefd en nog leven, evenals op 
andere terreinen. Gelijk wij echter op het sociaal-economische terrein reke
ning hebben te houden met de realiteit, die ons slechts beperkte mogelijk
heden laat, zo moeten wij ook in onze voornemens tot vernieuwing van de 
Staat met beide voeten op de grond blijven staan." En hij besloot dit "no- 
nonsense'-pleidooi, dat tegen de voorstellen van Romme én van Van der 
Goes gericht scheen te zijn, met: "Wat hebben wij aan vernieuwingen op 
papier, wanneer de geesten niet mee zijn gegaan. De regering kan zich niet 
anders dan op de basis der realiteit stellen. Doch haar streven is er mede 
ernstig op gericht de geesten te doen rijpen, opdat geleidelijk alle idealen, 
waarvoor Nederland in de tijd, die achter ons ligt, heeft gevochten, realiteit 
worden." 4

Enige commotie bij enkele protestants-christelijke groeperingen in de 
Tweede Kamer ontstond naar aanleiding van de door de regering, blijkens 
de Memorie van Antwoord van 7 november 1946, gewenste herziening van 
de Grondwet op het punt van het processieverbod. Van der Goes heeft in de 
Kamer op 13 november 1946 de verwijdering van discriminerende bepalin
gen ten aanzien van de rooms-katholieke levensbeschouwing uit de Grond
wet even noodzakelijk genoemd als de opneming van de sociale rechten in 
de Grondwet. Elders in dit boek is al aangegeven dat de PvdA op dit punt de 
KVP tegemoet wou komen en er ook een mogelijkheid tot ruil inzake de 
door de PvdA voorgestane verruiming van de mogelijkheden tot crematie 
in zag (zie hoofdstuk IX, par. I.a). Van der Goes tekende in zijn pleidooi voor 
opheffing van het processieverbod bij een grondwetsherziening wel aan dat 
die opheffing slechts mocht worden doorgevoerd na goed overleg met vele 
groepen uit de bevolking om te voorkomen dat men "weerstanden oproept, 
die een nog groter nadeel aan onze volkseenheid toebrengen, dan met die 
historische uitzonderingsbepaling het geval is". Deze laatste opmerking was 
maar al te waar. Tilanus, de CHU-aanvoerder in de Tweede Kamer, die ove
rigens kon instemmen met het KVP-voorstel om de grondwettelijke vrij
heden te beschermen en de sociale rechten in de Grondwet op te nemen, zei 
in het processieverbod geen discriminatie te zien. Volgens Tilanus zouden 
de opstellers van de Grondwet van 1848 ook geen discriminatie op het oog 
hebben gehad, doch slechts de handhaving van historische rechten en het 
ontzien van de gevoeligheden over en weer in de bevolking. Te zeer zou 
Van der Goes processies met politieke optochten gelijk stellen. Voor de ka-
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tholieken echter ging het bij processies om "iets heiligs". Het ging derhalve 
om een "teer punt", voor katholieken én voor andersdenkenden, dat voor
zichtigheid vorderde. Wél toonde Tilanus zich bereid een herziening te 
overwegen in die zin, dat het mogelijk moest zijn om, wanneer een over
grote meerderheid van de inwoners van een gemeente een processie wilden 
houden, dit toe te staan, los derhalve van de historische beperkingen. Van
zelfsprekend zag Zandt (SGP) in de suggestie van de regering en Van der 
Goes om aan het processieverbod te morrelen een reden de oproep van de 
SGP tot eenheid van alle belijdende protestanten in het land te herhalen om 
het protestantse karakter van de natie tegen de verroomsing veilig te stellen. 
Voor Romme was de in wollige termen verpakte traditionele boodschap 
van Tilanus aanleiding kort en krachtig te betogen dat het een teer punt 
voor de gehéle Nederlandse bevolking betrof: uit een oogpunt van zijn wel
begrepen algemeen welzijn diende deze bevolking er op uit te zijn de be
trokken bepaling uit de Grondwet te verwijderen. Dat dit onderwerp de ka
tholieken hoog zat bleek uit de studieopdracht over de processievrijheid aan 
het (KVP-)Centrum voor Staatkundige Vorming, dat in 1947 rapporteerde. 
Daarna zou het onderwerp herhaaldelijk aan de orde komen in de verschil
lende commissies en studiegroepen die zich met het ontwerpen van een al
gemene herziening van de Grondwet hebben belast. De Grondwet van 1983 
(art. 6.2) laat de openbare godsdienstuitoefening over aan door de wet te 
stellen regels ter verzekering van gezondheid, het belang van het verkeer en 
de openbare orde, waarmee de oude katholieke wens is ingelost.5

In de Eerste Kamer is Molenaar (PvdV), naar aanleiding van het thema 
grondwetsherziening met een origineel idee gekomen. Zoals hij in zijn 
Staatkundige perspectieven (Leiden 1945) had bepleit, wenste Molenaar een 
betere controle op allerlei uitvoeringsorganen en de administratie van het 
Rijk. Hij achtte toetsing van het administratief beleid aan eisen van doel
treffendheid, rechtvaardigheid en onpartijdigheid nodig. Het individu kon 
immers onrecht zijn aangedaan door het optreden van de administratie 
tegen de burgers, door het niet beantwoorden van behoorlijk geformuleerde 
verzoeken, door het weigeren van bepaalde vergunningen, door willekeur 
bij het opstellen van contracten, door corruptie. Juist ook om de Kamers te 
ontlasten van behandeling van dit soort klachten - bijvoorbeeld bij de be
grotingsbehandeling - stelde Molenaar voor een aparte Kamer of Hof van 
Bezwaren in te richten. Overigens meende deze senator dat de instelling 
van een dergelijk klachtencollege ook wel los van de herziening van de 
Grondwet moest kunnen plaats vinden. Dit pleidooi voor een soort om
budsman avant la lettre sprak Beel wel aan. Evenals de andere genoemde 
aanbevelingen voor herziening van de Grondwet is ook dit voorstel van 
Molenaar - die het overigens eens was met de regering op het punt van de 
formulering van de sociale rechten in de Grondwet - van secundair belang 
geworden, toen de herziening van de Grondwet inzake de structuur van het 
Koninkrijk naar aanleiding van het op 15 november 1946 gesloten Akkoord 
van Linggadjati tussen Nederland en de Republiek Indonesia om voorrang 
vroeg.6
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a. H et openleggen van de Grondwet voor de voorbereiding en vestiging  
van een nieuw e rechtsorde voor de grondgebieden van het Rijk

D e Staatscommissie tot herziening van de Grondwet
Op 1 september 1947 kondigde Beel in het kabinetsberaad aan dat hij de 

portefeuille van Binnenlandse Zaken wilde neerleggen - op 15 september
1947 droeg hij inderdaad de portefeuille van dit departement over aan 
Witteman - en zich allereerst wilde kwijten van de zware taak om de door 
overwerktheid tijdelijk uitgeschakelde Jonkman (Overzeese Gebiedsdelen) 
ad interim te vervangen (1 september - 3 november 1947). Beel wilde zich 
vrijmaken om zich actief te bemoeien met het Indonesische vraagstuk, de 
problemen van de West en de buitenlandse aangelegenheden. Vooral de re
constructie van de staatkundige betrekkingen van de Overzeese Gebieden 
met Nederland had daarbij zijn speciale aandacht. Ook nadat Jonkman op 
zijn departement was teruggekeerd en assistentie kreeg van een minister 
Zonder Portefeuille (Götzen), speciaal belast met de financieel-economische 
vraagstukken van Overzeese Gebiedsdelen, werd bepaald dat de staatkundi
ge vraagstukken rond de Overzeese Gebieden door Jonkman én door Beel 
zouden worden behandeld. Beel tastte onmiddellijk door op zijn favoriete 
terrein door op 5 september 1947 in de vergadering van de ministerraad 
voor te stellen in de Grondwet de mogelijkheid te openen om voorzienin
gen ten behoeve van de reconstructie van het Koninkrijk naar de beginselen 
van het Akkoord van Linggadjati (1946) te treffen. Tot dan toe had de rege
ring de ontwikkelingen in de verhouding met de Overzeese Gebieden afge
wacht: de ondertekening van het Akkoord van Linggadjati op 25 maart 1947 
en de toetsing van dat akkoord in de volgende maanden; de reacties van de 
West op de voorstellen tot herziening van de staatsregelingen voor Surina
me en de Antillen en de daaruit naar voren gekomen wensen tot verdere 
verzelfstandiging, parallel aan het Akkoord tussen Nederland en de Repu
bliek Indonesia. Het kabinet was het dan ook eens met Beel dat deze begin
selen van Linggadjati - Nederland met de West verbonden in een Konink- 
rijksverband; het Koninkrijk met de Verenigde Staten van Indonesië ver
bonden in een Unie - met de meeste voortvarendheid moesten worden na
gestreefd. De regering stond immers voor de taak om na de beperkte poli
tiële actie van de zomer 1947 de goede wil te tonen en een constructieve bij
drage te leveren aan de oplossing van het geschil in Indië, waarmee de her
ziening van de betrekkingen met de West gelijke tred diende te houden. De 
Grondwet mocht daarvoor geen sta in de weg vormen; al te gemakkelijk 
kon de oppositie van deze grondwettelijke barrière tegen de reconstructie 
van het Rijk gebruik maken. De Raad besloot dat de instelling van een 
Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, met het beperkte doel de 
Grondwet met het oog op de gewenste staatkundige hervormingen open te 
leggen, diende te worden bevorderd. Een algemene herziening van de 
Grondwet zou op de resultaten van de voorconferentie (ronde-tafel-confe- 
rentie, 1948) met de West en van de Rijksconferentie (Koninkrijk met Indo-
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nesische federatie) moeten wachten om deze te kunnen incorporeren in de 
Grondwet. Zowel in de door Beel voorgelezen Troonrede van 16 september
1947 als in de eveneens door Beel op 23 september 1947 af gelegde regerings
verklaring inzake het Indonesische vraagstuk werd van dit besluit tot het 
verlenen van voorrang aan een partiële herziening van de Grondwet gewag 
gemaakt. In de genoemde regeringsverklaring werd zelfs gesproken van de 
wens de beperkte herziening van de Grondwet "op de kortst mogelijke ter
mijn" te doen plaatsvinden, waarmee het kabinet-Beel zichzelf weinig tijd 
meer gaf.7

Op 11 november 1947 liet Romme in de Tweede Kamer weten dat hij het 
besluit van de regering wel begreep, maar niet geheel juist achtte. Het ar
beidsveld van de in te stellen staatscommissie tot algehele herziening van 
de Grondwet was immers zo breed, dat het commissiewerk volgens hem 
niet behoefde te wachten op de resultaten van de structurele hervorming 
van het Rijk, maar op bepaalde terreinen vast voorstudies konden worden 
verricht. Romme had hier wederom de noodzaak tot bescherming van de 
democratische vrijheden en orde op het oog. Beel zei toe dit te overwegen. 
Uiteindelijk is deze oplossing niet gekozen en is de weg bewandeld zoals die 
hiervoor is aangegeven: partiële herziening op korte termijn; algehele her
ziening, nadat de reconstructie van het Rijk was voltooid (i.c. na de confe
renties met de West en met de Oost, 1948 en 1949, en na de souvereiniteits- 
overdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië en de oprichting van de 
Nederlands-Indonesische Unie, 27 december 1949). De regering zou daarom 
allerlei pogingen vanuit het parlement om in deze partiële grondwetsher
ziening meer voorstellen mee te nemen moeten wegwuiven of aan het ini
tiatief van de Tweede Kamer moeten overlaten.8

Bij KB van 29 september 1947 (nr. 48) werd vervolgens de Staatscommis
sie tot herziening van de Grondwet ingesteld, welke moest nagaan of en in 
hoeverre het wenselijk was wijziging te brengen in de Grondwet om de 
hervorming van de staatkundige structuur van het Rijk mogelijk te maken. 
Deze commissie werd voorgezeten door Beel, terwijl de ministers Van 
Maarseveen en Jonkman vice-voorzitters waren. Leden waren de Kamerle
den Van der Goes van Naters, Romme, Schouten, Tilanus, Bierema en 
Stokvis, de hoogleraren dr. J.H.A. Logemann (Leiden), mr. E.H. ’s Jacob 
(Utrecht), mr. F.J.F.M. Duynstee (Nijmegen) en mr. W.A. van Helsdingen, 
raadadviseur van O.G. Op 16 oktober 1947 is de Staatscommissie voor het 
eerst bijeen gekomen. Beel hield een korte toespraak, waarin hij wees op de 
divergentie tussen de Grondwet zoals die luidde en de feitelijke ontwikke
lingen. Dat betrof niet alleen een kleinigheid als de naam "Nederlands-In- 
dië" in artikel 1 voor hetgeen zich als Indonesië had geëmancipeerd. Veeleer 
dachten Beel en Jonkman, die na hem sprak, aan de verwezenlijking ook 
van de Koninklijke redevoering van 1942, waarvoor de Grondwet de te be
wandelen weg moest aangeven. De ontwikkelingen, zoals het ontstaan van 
de Republiek Indonesia, de sluiting van de overeenkomst van Linggadjati, 
de conferenties van Malino (juli 1946) en Den Pasar (december 1946) van de 
niet-republikeinse gebieden, de inmiddels ingediende wetsontwerpen tot
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wijziging van de staatsregelingen van Suriname en Cura^ao (Antillen) wa
ren te ingrijpend geweest om werkloos te blijven toezien, waardoor de kloof 
met de Grondwet steeds meer zou groeien.9

Voor de commissie kwamen de twee hoofdvragen onmiddellijk aan de 
orde: was verandering van de Grondwet op dat ogenblik inderdaad wel ge
wenst; zo men tot grondwetswijziging wilde overgaan, moest men dan al
leen maar volstaan met het scheppen van de mogelijkheid bij de wet om in 
afwijking van de Grondwet, zo nodig met versterkte meerderheid, voorzie
ningen te treffen die door de nieuwe rechtsorde werden geëist (zogeheten 
negatieve stelsel), of diende men de nieuwe rechtsorde op min of meer 
summiere wijze in de Grondwet te verankeren (het positieve stelsel).

Over de eerste vraag ontstond meningsverschil in de commissie, waarbij 
de scheidslijnen dwars door de politieke kampen liepen. Van der Goes van 
Naters vond dat de politieke achtergrond van de Indië-zaak zich moest uit
kristalliseren - het was nog maar kort na de eerste politiële actie - en namens 
anderen vroeg hij om uitstel. Ook Tilanus achtte uitstel beter, omdat hij niet 
goed inzag waarom het afsluiten van allerlei overeenkomsten zoals in In
donesië strijdig was met de Grondwet. Dit standpunt van Tilanus was zeer 
verrassend, omdat de CHU zich steeds tegen het Akkoord van Linggadjati 
had gekeerd met de beschuldiging dat met dit Akkoord grondwetsschennis 
was gepleegd. Jonkman zei dan ook aangenaam verrast te zijn met de ver
anderde opstelling van Tilanus; hij gaf juist toe dat hij bij zijn beleid nood
gedwongen op de grondwettelijke grens had verkeerd. Hij en Beel waren 
dan ook van mening dat grondwetsschending niet kon uitblijven, tenzij de 
Grondwet nu werd gewijzigd. Anders dan zijn medestander in de oppositie 
tegen het Indië-beleid achtte Schouten herziening van de Grondwet wél ge
boden, omdat hij twijfel over het bestaan van een rechtsbasis wilde voorko
men. Het dilemma voor Schouten was evenwel enerzijds dat het onmoge
lijk was een procedure te volgen als in de koninklijke rede van 1942 aange
geven zonder de Grondwet te schenden, anderzijds dat vooruitgelopen werd 
op de beoogde verhoudingen. Duynstee vond dat de vraagstelling of grond
wetswijziging moest worden geëntameerd overbodig was, omdat de ko
ninklijke rede van 1942 grondwetsherziening impliceerde. Beel zelf was 
overtuigd dat herziening noodzakelijk was, omdat de divergentie tussen 
Grondwet en feitelijke verhoudingen te groot was geworden. Vooral de 
noodvoorzieningen die onder de oorlog voor het bestuur in Indië waren 
uitgedacht (D.65-D.66) waren niet meer bruikbaar. Ook Jonkman vond dat de 
ontwikkelingen zoals het Akkoord van Linggadjati en de beoogde nieuwe 
bestuursvormen in Indië (interimregering) om een opening van de Grond
wet vroegen. Hij en Logemann hadden bij deze herziening ook een psycho
logisch effect voor ogen, door de omschrijving in art. 1 van de Grondwet 
alsook de zogeheten koloniale artikelen, nl. 62, 63 en 64, waarin de bestuurs
vorm over de overzeese gebiedsdelen zoals gewijzigd in 1922 was vastge
legd, te veranderen respectievelijk te schrappen. De commissie als geheel 
besloot de voorbereiding van de herziening op zich te nemen.
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De tweede kwestie ging over de vraag of bij de formulering in nieuwe 
grondwetsartikelen ten behoeve van een nieuwe rechtsorde de nieuwe 
staatsrechtelijke structuur op basis van hetgeen al was overeengekomen zou 
worden aangegeven of dat men zich zou bepalen tot het verlenen van ma
noeuvreerruimte aan de regering teneinde een tweede grondwetswijziging 
voor hetzelfde doel te voorkomen. De laatstgenoemde "negatieve" stroming 
wilde derhalve alleen de constitutionele belemmeringen voor de vrije tot
standkoming van de nieuwe rechtsorde uit de weg ruimen en verder niets 
over de invulling van die nieuwe rechtsorde in de nieuwe Grondwet vast
leggen. Tot deze stroming behoorden de ministers en Logemann. Vooral 
Beel wenste niet dat het politieke leven steeds werd onderbroken door 
grondwetsherzieningen. Hij voelde derhalve niets voor een herziening die 
door zijn positieve vermelding van de structuur van de nieuwe rechtsorde 
het gevaar zou lopen door de ontwikkelingen - zoals de te houden rijkscon
ferentie - te kunnen worden achterhaald. Beel had al om die reden in 1946 
getracht de procedure van de grondwetsherziening los te koppelen van de 
verplichte ontbinding van de Kamers ten behoeve van de tweede lezing, 
maar die poging was, zoals beschreven, gestrand. Een ander argument ten 
gunste van de negatieve en sobere richting zocht Beel in de uiteenlopende 
ontwikkelingen in de gebieden overzee, waardoor het volgens hem moei
lijk zou zijn een positief stelsel te formuleren dat Oost én West zou kunnen 
bevredigen. Jonkman had weer een ander argument voor het negatieve 
stelsel: hij legde de nadruk op de term "vrijwilligheid" die in de koninklijke 
rede vanaf 1942 als basis voor de samenwerking tussen de delen van het 
Rijk was vermeld. Daarom ging het voorstel van de kant van de regering - 
dat natuurlijk tot stand was gekomen na sonderingen bij de KVP- en PvdA- 
Tweede Kamerfracties - niet verder dan in een nieuw hoofdstuk XIV van de 
Grondwet te laten bepalen dat bij de wet desnoods in afwijking van de bepa
lingen van de Grondwet voorzieningen konden worden getroffen voor de 
nieuwe rechtsorde met en in de overzeese gebieden en dat een dergelijk 
wetsvoorstel slechts met twee-derde van de uitgebrachte stemmen door de 
Kamers van de Staten-Generaal kon worden aangenomen.10

In de Staatscommissie werd dit voorstel van de regering gemengd beoor
deeld. Logemann stond achter het regeringsvoorstel, maar wilde nog verder 
gaan door ook de twee-derde eis uit het voorstel te laten vallen, waarin hij 
werd bijgevallen door het commissielid - tevens secretaris - dr. M.J. Prinsen, 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Romme echter, die zich overi
gens kon vinden in de negatieve methode zoals uiteengezet door zijn par
tijgenoot Beel, wenste boven alles vast te houden aan de twee-derde eis. Aan 
de andere kant achtte Romme de vrijwilligheid, die Jonkman centraal had 
willen stellen als argument ten gunste van een negatief stelsel, al beperkt 
door Linggadjati. Hij voelde er derhalve wel voor enige grenzen te trekken, 
hoewel hij anderzijds meende dat punten als de gelijkwaardigheid van de 
rijksdelen binnen de nieuwe rechtsorde politieke zaken waren die met de 
grondwetsherziening minder te maken hadden. Aangezien echter de inzet 
van de komende verkiezingsstrijd de grondwetsherziening behoorde te zijn,
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was Romme geneigd eerder in de tekst van de wijziging dan in de conside
rans zaken als de gelijkwaardigheid van de delen - kernstuk van de nieuwe 
opbouw - onder te brengen. Hier ligt de aanzet van de ommezwaai van 
Romme naar een meer positief stelsel. Tilanus achtte grondwetsherziening 
in het negatieve stelsel eigenlijk overbodig, maar vond het voorstel van de 
regering nog het best. Zijns inziens kon het regeringsbeleid zowel in de con
siderans als in de wetstekst worden aangeduid.

Er waren in de Staatscommissie ook uitgesproken "positivisten", 's Jacob 
was er een van. Zijn stelling was dat de regering niet moest schromen aan te 
geven hoe zij het Koninkrijk wilde hervormen. Aangezien hij oog had 
voor de delicate positie van de regering, die rekening had te houden met de 
indruk die de materiële inhoud van de wijziging naar buiten kon maken, 
behelsde zijn voorstel slechts de toevoeging van een artikel dat verklaarde 
dat het Koninkrijk hervormd zou worden tot een vrijwillig verband van 
staten, waarvan de inrichting zou worden bepaald bij een in onderling 
overleg vast te stellen statuut. De Republiek Indonesia zou hier zeker niet 
tevreden mee zijn, aldus 's Jacob, maar men moest kiezen: ofwel men ging 
door op de ingeslagen weg (Linggadjati; Den Pasar), ofwel men zag af van de 
grondwetsherziening om de ontwikkelingen af te wachten. Een vacuüm 
scheppen in de Grondwet leek 's Jacob hoogst gevaarlijk. Degene die vervol
gens de meest vergaande voorstellen voor een positief stelsel heeft gedaan 
was Duynstee. Zaken als de positie van de Kroon, de vertegenwoordiging 
van de deelstaten en minderheden, de bevoegdheid van de Unieconferentie 
en de taken van de Unie wilde Duynstee vastleggen. Hij ging er daarbij van 
uit dat het de taak van Staatscommissie was om een procedure voor de 
overgang van bevoegdheden op bepaalde voorwaarden te ontwerpen, waar
door een positief ontwerp voor de hand lag. Gegeven het eenzijdig karakter 
hiervan, was het volgens Duynstee beter om datgene vast te leggen, waar
over men het in Nederland in het algemeen eens was. Aldus vermeed men 
ook strijd over deze punten op een nadere rijksconferentie. De positivisten 
wilden in hun ontwerpen duidelijk een brug slaan naar de nieuwe staat
kundige verhoudingen en dit formeel-staatsrechtelijk aangeven en niet 
overlaten aan de gewone wetgever met een versterkte meerderheid, noch 
aan een latere rijksconferentie.

Van der Goes van Naters vond dat het voorstel-Duynstee aantrekkelijke 
kanten had, evenals het minder vergaande voorstel-’s Jacob. De positivisten 
deden immers niets anders dan datgene benadrukken, wat ook door de 
PvdA als kernstuk van het nieuwe koninkrijk was erkend. De communist 
Stokvis vond de positivistische voorstellen eerlijk en duidelijk, maar gezien 
de onoverzichtelijke toestand prematuur; het regeringsvoorstel vond hij 
echter te vaag, zodat hij er voor pleitte de considerans in dat voorstel in po
sitieve zin uit te breiden. Twee leden uit de vergadering vonden dat een 
scherp omschreven beleidslijn in de grondwetstekst zelf diende te worden 
opgenomen: Bierema en Schouten. Naarmate echter het positieve stelsel 
werd ingevuld met de resultaten van de door hem verfoeide Linggadjati- 
uitkomsten wilde Schouten van dit stelsel af en alles verschuiven naar de
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rijksconferentie. Jonkman heeft zich scherp gekant tegen de positivisten, die 
volgens hem de eenzijdigheid in de hele grondwetsherziening - voortvloei
ende uit het terugvallen op de Nederlandse wetgever bij het scheppen van 
een nieuwe rechtsorde - overtrokken door ook nog kernstukken uit de ko
ninklijke rede en uit het Akkoord van Linggadjati zonder overleg met de 
partners vast te willen leggen. Ook Beel achtte een positief overladen ont
werp hoogst gevaarlijk.

Beel concludeerde na een aantal zittingen van de Staatscommissie dat de 
tegenstellingen niet onoverbrugbaar waren en dat het mogelijk moest zijn 
een compromis te vinden tussen de voorstellen van de regering plus 
Logemann en van 's Jacob-Duynstee door ofwel een negatief ontwerp te ma
ken, waarin de positieve bedoelingen in een considerans zouden worden 
vermeld, ofwel een positief ontwerp, waarin alleen bepaalde beginselen uit 
de koninklijke rede van 1942 en uit het Linggadjati-akkoord zouden worden 
opgenomen. In dit compromis moesten twee visies worden verzoend. De 
positivisten waren het er over eens dat bij een ontbinding van het parle
ment die bedoeld was om de kiezers zich te laten uitspreken over de grond
wetsherziening, het onverantwoord was om in de voorstellen geen aanwij
zing te geven over het te voeren beleid. Voorts meenden deze positivisten 
dat het verlenen van een blanco-machtiging in het negatieve stelsel ontoe
laatbaar was, gelet op hetgeen al tot stand was gebracht (Akkoord van Ling
gadjati). De bezwaren tegen de positieve methode waren echter groot: wat 
voor indruk zou het maken, als de Grondwet van het Koninkrijk zou voor
schrijven op welke wijze de nieuwe rechtsorde zou moeten worden opge
bouwd, bijvoorbeeld bij de delegaties van de overzeese gebieden naar een 
rijksconferentie? Legde men zich niet al te zeer vast op bepaalde a prioris en 
werd het Akkoord van Linggadjati niet te zeer in zijn Nederlandse uitleg, 
zoals in hoofdstuk XIV.B over Nederlands-Indië wordt beschreven - door de 
Republiek Indonesia niet aanvaard -, vanwege de politieke verhoudingen 
tot norm verheven? Achteraf moet men constateren dat, gegeven de stand 
van de politieke emancipatie in Indonesië en de onzekerheid over de toe
komst die hieruit voortvloeide, het vrijlaten van de rijksconferentie meer 
voor de hand had gelegen. De zorg voor het beeld van continuïteit in staats
rechtelijke procedures tegenover de partners overzee en het buitenland én 
tegenover de kiezers in Nederland heeft in de Staatscommissie-Beel de 
doorslag gegeven. Ook in het kabinet was men gevoelig voor een aantal 
voordelen van het positieve stelsel, toen op 2 februari 1948 Beel in de mi
nisterraad de hoofdlijnen voor de grondwetsherziening aan de orde stelde. 
Drees was geporteerd voor het negatieve stelsel, maar wilde zich neerleggen 
bij een positief stelsel, als de Kamermeerderheid daar voor zou zijn. Beel 
kon Drees mededelen dat hij de indruk had dat Bierema (VVD) overhelde 
naar het positieve stelsel en de vertegenwoordigers van de ARP en CHU in 
de grondwetscommissie een afwachtende houding innamen. Beel zelf achtte 
een vorm van positieve benadering gunstig met het oog op de positiebepa
ling van de regeringspartijen bij de verkiezingen. De Raad besloot daarop 
dat een gemengd systeem de voorkeur had, indien bereikt kon worden dat
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een aantal oppositiepartijen achter het ontwerp tot herziening van de 
Grondwet zou gaan staan.11

Een eerste compromistekst werd gemaakt door een kleine groep uit de 
Staatscommissie, bestaande uit Beel, Jonkman, 's Jacob en Van Helsdingen. 
Deze tekst bleek de algemene instemming van de Staatscommissie niet te 
kunnen verwerven. De compromistekst was sterk positief opgezet, door de 
taken van de Unie van Nederland (plus de West) met Indonesië artikelsge
wijze op te sommen en deze niet als grenzen van een nog te voeren overleg 
aan te geven. Staatsrechtelijke overwegingen hadden kennelijk gewonnen 
van politieke. Jonkman herhaalde zijn voorkeur voor een negatief stelsel; 
elke verdergaande positieve grondwetsherziening diende volgens hem de 
instemming te hebben van de rijksconferentie. Beel meende bij de bespre
king van de compromistekst van de subcommissie dat een positieve inhoud 
van de nieuwe grondwetsartikelen door het Nederlandse volk kon worden 
gemist, omdat het beleid van de regering voldoende duidelijk was gewor
den. Hij had echter geen bezwaar tegen een positieve considerans of voor
zichtig positieve tekst, al waarschuwde hij er voor, gezien zijn ervaringen 
bij zijn laatste bezoek aan Indië eind december 1947, om de nieuwe rechts
orde in een al te nauw keurslijf van een grondwetstekst te persen. Tilanus 
en Van Helsdingen wilden, gezien de moeilijkheden bij het formuleren van 
een compromistekst, eigenlijk uitstel. Naar aanleiding van de ontwikkelin
gen overzee moest dan een definitieve grondwetswijziging worden gefor
muleerd. Schouten wilde de rijksconferentie afwachten. Stokvis gaf de 
voorkeur aan de negatieve methode. Romme helde over naar een gematigd 
positief ontwerp, binnen de grenzen van hetgeen overeengekomen was, 
waarin Bierema hem bijviel. Aangezien ook Logemann zich bereid toonde 
een nieuw ontwerp te maken dat positief zou zijn, teneinde de medewer
king van de Staten-Generaal voor de grondwetswijziging te verwerven en 
dat negatief zou zijn om aan het emancipatieproces in de gebieden overzee 
recht te doen, heeft Beel aan Logemann en Romme gevraagd nieuwe ont
werpen te maken.

Nu de fases over de vragen of er een grondwetsherziening nodig was en 
of die herziening positief dan wel negatief moest zijn waren afgesloten, 
doemde bij de ontwerpen van Logemann en van Romme een derde vraag
stuk op: wat was het karakter van deze grondwetsherziening, gelet op de 
positieve inhoud die men hieraan wilde geven? Een aantal commissieleden 
meende dat de Grondwet als hoogste rechtsordening de nieuwe rechtsorde 
als het ware diende te registreren, waardoor deze erkenning en bevestiging 
zou krijgen. Daaraan deed niet af, dat deze nieuwe rechtsorde de kristallisa
tie was van hetgeen in gemeenschappelijk overleg met de gebieden overzee 
was overeengekomen. Andere commissieleden wezen er echter op dat be
paaldelijk voor Indonesië, doch in mindere mate ook voor de gebieden in 
de West, de constitutionele regeling van de nieuwe rechtsorde voorname
lijk het karakter van een daad van zuiver oorspronkelijke rechtsschepping 
had met het kenmerk, dat slechts rechtsvorm werd gegeven aan een facto 
reeds bestaande orde van zaken. In de eerste visie zou de hervorming van
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het Koninkrijk tot de Unie formeel haar grondslag vinden in de geldende 
Grondwet; in de tweede visie zou de Grondwet slechts de legitieme band 
tussen oud en nieuw scheppen. Het eerste standpunt werd het legistische 
(later: de continuïteitsgedachte) genoemd, het tweede het emancipatorische, 
dat er van uitging dat de nieuwe rechtsorde niet logisch in de geldende 
Grondwet kon wortelen. Romme zou men vanwege zijn ontwerp bij de 
eerste groep kunnen indelen, terwijl Logemann zichzelf rangschikte onder 
de tweede groep. Het voorstel van Romme trachtte tot transformatie van 
het Koninkrijk te komen door in aansluiting op het gevoerde overleg tus
sen Nederland en de overzeese gebieden zo nodig in afwijking van de 
Grondwet voorzieningen te treffen - waarvoor twee-derde van de stemmen 
in elke kamer der Staten-Generaal nodig was - voor de nieuwe rechtsorde. 
Aan door de Staten-Generaal aangenomen voorstellen van wet voor deze 
nieuwe rechtsordeconstructie kon slechts goedkeuring worden verleend, 
wanneer de inhoud van deze voorstellen niet in strijd zou zijn met hetgeen 
reeds overeengekomen was (Linggadjati voor de Oost; het beginsel van zelf
standigheid in eigen aangelegenheden voor de West). Die rechtsorde, be
doeld ter verwezenlijking van de gelijkwaardigheid, de zelfstandigheid en 
de wederkerige bijstand en verbondenheid, zou dan vervolgens tot stand 
moeten worden gebracht door een vertegenwoordigend lichaam van alle 
volkeren van het Koninkrijk en van alle grondgebieden. Het doel en de le
galisatie werden voorop gesteld; de gedetailleerde voorbereiding lag bij Ne
derland, evenals de pouvoir constituant.12

Logemann wilde in zijn ontwerp, zoals hij schreef, de oude koloniën 
emanciperen en tegemoet komen om daarna gezamenlijk met hen en niet 
eenzijdig de nieuwe orde op te bouwen. Over dit gezamenlijke overleg kon 
de Nederlandse Grondwet alleen zeggen, op welke voet Nederland daaraan 
wilde deelnemen. Het voorstel-Logemann liet in een eerste artikel de be
trekkingen tussen Indonesië, Suriname, de Antillen en Nederland bij af
zonderlijk statuut regelen, waarbij met uitzondering van de bepalingen met 
betrekking tot de drager van de Kroon, van de Grondwet kon worden afge
weken. Van Nederlandse kant zou de Kroon daarbij ervoor dienen te waken 
dat met een aantal grondbeginselen werd rekening gehouden: dat er een 
Unie met Indonesië onder de Kroon der Nederlanden zou zijn, dat Indone
sië een federale en democratische staat zou zijn, dat de West zelfregering 
zou genieten en volwaardig deelgenoot zou zijn in het Koninkrijk. Ter 
voorbereiding of totstandbrenging van de nieuwe betrekkingen tot de over
zeese gebieden konden bij de wet regelingen in afwijking van de Grondwet 
worden getroffen. Wetsontwerpen hiertoe dienden twee-derde van de uit
gebrachte stemmen in de Kamers van de Staten-Generaal te verwerven. 
Hiermede was het zwaartepunt gelegd bij het vrije overleg van de overzeese 
gebieden met Nederland, waarbij de Nederlandse grondwetgever slechts de 
taak had de weg van de emancipatie te legaliseren. In het ontwerp-Romme 
stond de Nederlandse wetgever voorop; in het ontwerp-Logemann was de 
rol van de Nederlandse wetgever passief. De Kroon stelde eerst vast, waarna 
de goedkeuring bij de wet plaats vond. Aangezien Logemann, met zijn
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voorkeur voor een negatief stelsel, niet bereid bleek zijn ontwerp in de rich
ting van dat van Romme om te werken, is het voorstel-Romme omgewerkt. 
De tweede versie-Romme die vervolgens op tafel kwam liet een duidelijk 
compromis zien: de voorbereidende fase en de tweederde meerderheidseis 
aan Nederlandse kant behielden hun zware plaats; het te voeren gemeen 
overleg met alle gebieden over de nieuwe rechtsorde werd echter vooraan 
geplaatst. De Unie en haar taken, de opbouw van de staatsorde in Indonesië, 
de Kroon boven de Unie en boven het Koninkrijk met de West werden na
drukkelijk en uitvoerig vermeld. Sanctionering van de nieuwe rechtsorde, 
waarvoor de voorwaarden zoals genoemd waren opgesomd, kon slechts 
plaats hebben door vrijwillige aanvaarding langs democratische weg in alle 
genoemde gebieden en in Nederland bij een met gekwalificeerde meerder
heid aanvaarde wet.

Tijdens de uiteindelijke behandeling van de tweede versie-Romme door 
de Staatscommissie, waarvan de tekst verderop in samenvatting zal worden 
weergegeven, waren enkele punten nog omstreden. Met 9 tegen 5 stemmen 
legde de commissie de versterkte meerderheid in de beide Kamers van de 
Staten-Generaal in het ontwerp vast. Een van de tegenstemmers was 
Schouten. De meerderheid meende dat het scheppen van een vereenvou
digde procedure voor aanpassing van de Grondwet met het oog op de nieu
we rechtsorde van het Koninkrijk, waardoor met name herhaalde ontbin
ding van de Kamers en de daarmee gepaard gaande verkiezingen konden 
worden vermeden, slechts kon worden ingevoerd, indien een duidelijke 
uitspraak werd verkregen en lichtvaardig veranderen werd voorkomen. Dat 
kon alleen maar gegarandeerd worden door de eis van de twee-derde meer
derheid van de uitgebrachte stemmen in de Kamers. Een deel van de com
missie was evenwel bevreesd dat door deze eis aan een minderheid in het 
parlement een te grote macht werd toegekend. Het verkrijgen van de twee
derde meerderheid kon zo vertragend werken op de besluitvorming, dat in
ternationale repercussies waren te duchten, aldus dit deel van de Staatscom
missie. De commissie had het ook moeilijk met het vinden van de staats
rechtelijk juiste formule voor het moment van de inwerkingtreding van de 
nieuwe rechtsorde. De compromistekst, bijgewerkt door het secretariaat van 
de Staatscommissie, wilde een plechtige afkondiging door de Koningin als 
slotfase voorstellen, maar Van der Goes heeft deze gedachte in een nota 
verworpen. Aangezien een dergelijke afkondiging altijd diende vergezeld te 
gaan van een contraseign van een Nederlandse minister - wat voor een 
nieuwe rechtsorde met gelijkwaardige deelgenoten een vreemde figuur was 
-, wilde Van der Goes een afkondiging in elk der gebieden voorschrijven, 
zonder nadere aanduiding van de persoon. Discussie in de Staatscommissie 
bracht de formule dat de Koningin de totstandkoming van de nieuwe 
rechtsorde zou bevestigen. Hiermede zou de draagster van de Kroon haar 
eerste daad als Hoofd van de Unie verrichten. Hoe het contraseign moest 
worden geëffectueerd zou men bezien bij de totstandkoming van de Unie 
(bijv. de voltallige kabinetten van de Uniepartners).
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De vergadering van de Staatscommissie ging op 19 februari 1948 met uit
zondering van Schouten en Stokvis met Romme's tekst akkoord. Alleen als 
de opsomming van de Unietaken nog uitgebreider en de invloed van Ne
derland daarin nog nadrukkelijker bevestigd was geweest, zou Schouten 
wellicht zijn stem aan het ontwerp hebben gegeven, zo moet men uit de 
commissiestukken wel concluderen. Zijn voorstel om op financieel-econo
misch terrein tot concretere omschrijving van de Unietaken te komen leed 
echter schipbreuk. Schouten wilde bij gelegenheid van deze herziening van 
de Grondwet de Unie nauwkeuriger omschrijven dan de Linggadjati-begin- 
selen hadden gedaan, wat de Staatscommissie te ver vond gaan. Begrijpelijk 
dat Schouten zich uiteindelijk tegen het ontwerp van de commissie uit
sprak. Zijn algemeen oordeel was dat het ontwerp veel te vaag was. Daaren
tegen vond Stokvis het ontwerp veel te positief geredigeerd, waardoor hij 
het moest afkeuren. In een minderheidsnota zette hij uiteen dat het ont
werp niet in harmonie was met het principe van vrijwilligheid, daar de uit
werking van de Uniegedachte in een apart artikel de autonome bevoegdhe
den van de deelgenoten goeddeels illusoir maakte.

Op 2 februari 1948 had Beel het kabinet op de hoogte gesteld van de ont
wikkelingen binnen de Staatscommissie tot dan toe. De premier sprak zijn 
voorkeur uit voor het binnen deze commissie uitgedachte positieve stelsel, 
omdat daarin de toekomstige regeringspartijen bij het beleid aanknopings
punten hadden. Hoewel Drees het negatieve stelsel beter achtte, kon hij het 
positieve stelsel aanvaarden, indien daarvoor een meerderheid in de Ka
mers kon worden gevonden. De Raad besloot met het oog op het winnen 
van de (rechtse) oppositie voor het voorgenomen wetsontwerp tot herzie
ning van de Grondwet ten behoeve van de reconstructie van het Rijk de 
voorkeur te geven aan het positieve stelsel, waarbij zou worden vastgelegd 
dat wijzigingen alleen met gekwalificeerde meerderheid zouden kunnen 
worden doorgevoerd. In de vergadering van de ministerraad van 8 maart 
1948 meende Beel op grond van het verloop van de slotdebatten in de 
Staatscommissie te kunnen concluderen dat het uiteindelijke wetsontwerp 
de steun zou krijgen van alle partijen, behalve de ARP en de CPN. De Raad 
besloot het ontwerp zonder hernieuwde behandeling door te sturen naar de 
Raad van State om advies. Dit advies is door de ministerraad ter zijde ge
legd. Zo stelde de Raad van State voor om de term "rechtsorde” in de aanhef 
van het wetsontwerp te vervangen door "staatsorde", wat Beel en de Raad 
geen gelukkig voorstel vonden. Evenmin voelde men er voor om de ge
kwalificeerde meerderheid, die werd vereist voor de bij gewone wet te tref
fen voorzieningen voor de nieuwe rechtsorde, ook te eisen voor de amen
dementen die bij een dergelijk wetsontwerp zouden worden ingediend. 
Drees vond dat de regering altijd nog het onaanvaardbaar kon uitspreken bij 
niet-wenselijke amendementen. Alleen de op het laatste moment toege
voegde bepaling dat wijziging kon worden aangebracht in de lijst van begin
selen voor de rechtsorde (Unie, Kroon, Koninkrijk etc.) door een met twee
derde meerderheid in de Staten-Generaal aangenomen wet - bedoeld om het 
nader overleg met de West enige ruimte te geven - werd door het kabinet
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uit het ontwerp verwijderd, waarschijnlijk omdat de resoluties van de in
middels verstreken rondetafelconferentie met de West pasten in de plannen 
tot reconstructie van het Koninkrijk.

Hier zij er aan herinnerd dat, zoals vermeld wordt in het hoofdstuk XTV. 
B, aansluitend op het werk van de staatscommissie tot herziening van de 
Grondwet inzake de structuur van het Rijk, de in deze staatscommissie ver
tegenwoordigde politieke groeperingen, met uitzondering van die der com
munisten, vervolgens werden uitgenodigd zitting te nemen in een college 
voor de uitwerking van de Unie-gedachte en de voorbereiding van de 
Rijksconferentie met Indië. Dit zogeheten College van Negenmannen (3 
KVP, 3 PvdA, 1 ARP, 1 CHU en 1 VVD) is voortgesproten uit een besluit 
van de ministerraad van 23 februari 1948, kort na de laatste beslissende ver
gadering van de grondwetsherzieningscommissie, waarin de communist 
Stokvis de uiteindelijke compromistekst met beslistheid had verworpen. De 
uitsluiting van deze groepering bij het overleg in het genoemde parlemen
taire College, onder verwijzing naar mogelijke "lekkage" van vertrouwelij
ke mededelingen via Moskou naar de Republiek Indonesia, liep parallel met 
de eerdere en reeds in hoofdstuk XIV.A. sub 3 verhaalde passering van de 
CPN bij de samenstelling van de Nederlandse delegatie ter RTC met de 
West, begin 1948. De afwijzing door Stokvis van het gevonden compromis 
lijkt dan ook eerder de regering in haar voornemen de CPN van het be
oogde College uit te sluiten bevestigd te hebben; de afwijzing van het com
promis in de grondwetsherzieningscommissie door Schouten heeft in ieder 
geval niet geleid tot het uitsluiten van de ARP van dit College-overleg. Wél 
heeft de regering besloten aan het AR-lid Meijerink, dat ook al deelnam aan 
het overleg met de West, de voorkeur te geven boven Schouten, waar toch 
in enkele personen als Romme, Van der Goes, Logemann en Tilanus de 
persoonsbezetting van de grondwetsherzieningscommissie werd voortge
zet.13

De parlem entaire behandeling van de grondw etsherziening ten behoeve 
van de nieuw e rechtsorde

Onder verantwoordelijkheid van de minister-president en de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Overzeese Gebiedsdelen is op 2 april 1948 het 
ontwerp van wet tot het in overweging nemen van een voorstel tot veran
dering van de Grondwet, teneinde een nieuwe rechtsorde voor de in art. 1 
van de Grondwet genoemde grondgebieden te kunnen voorbereiden en 
vestigen, ingediend. De gelijktijdige indiening van een wetsontwerp met 
betrekking tot de credietverstrekking aan Nederlands-Indië, waarbij in de 
Memorie van Toelichting een overzicht van de miljarden guldens aan door 
Nederland gegeven of gegarandeerde leningen aan en investeringen (helft 
van het Nederlands vermogen) in Nederlands-Indië werd gegeven, kan, zo
als ook in hoofdstuk IV, par. V.4.c, in dit boek al is verondersteld, niet zon
der reden zijn geweest. De Kamerleden werd duidelijk gemaakt: de grond
wetsherziening moest zodanig zijn, dat de leningen en investeringen voor 
de toekomst waren veilig gesteld. Derhalve: een nieuwe rechtsorde met de
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nodige waarborgen voor de toekomstige band tussen Nederland en Indië. De 
inhoud van dit deel van de voorstellen tot herziening van de Grondwet 
luidde als volgt.

Waar gesproken werd in de Grondwet van Nederlands-Indië of van 
Curagao zou moeten worden gelezen: Indonesië, de Nederlandse Antillen. 
Verder diende er aan de Grondwet een veertiende hoofdstuk te worden toe
gevoegd, waarvan het eerste artikel (207) stelde dat voor alle grondgebieden 
uit art. 1 van de Grondwet op basis van reeds gepleegd of nog te plegen ge
meen overleg met en tussen vertegenwoordigers van de bevolkingen een 
nieuwe rechtsorde zou worden gevestigd, waarbinnen deze gebieden eigen 
belangen zelfstandig konden behartigen en op voet van gelijkwaardigheid 
waren verbonden ter verzorging van de gemeenschappelijke belangen en 
tot wederkerige bijstand, een en ander onder waarborgen voor de rechtsze
kerheid, de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, en deugdelijk 
bestuur. Het volgend artikel (208) legde in een groot aantal punten vast dat 
bij de voorbereiding en vestiging van de nieuwe rechtsorde met een aantal 
opgesomde zaken rekening moest worden gehouden: er zou een Unie zijn, 
waarin als gelijk waardige staten het Koninkrijk (Nederland en de West) en 
de Verenigde Staten van Indonesië deel zouden nemen; aan het hoofd van 
deze Unie zou Koningin Wilhelmina en bij opvolging haar wettige opvol
gers in de Kroon der Nederlanden staan; de Unie zou door eigen organen de 
samenwerking tussen de deelnemende staten verwezenlijken inzake bui
tenlandse betrekkingen, defensie en voorzover nodig financiën, alsmede 
inzake onderwerpen van economische en culturele aard, en de rechtszeker
heid, de fundamentele rechten en vrijheden en deugdelijk bestuur waar
borgen; de Unie zou op eigen naam aan het internationaal rechtsverkeer 
deelnemen; tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen zou 
een Koninkrijk worden gevormd onder de Kroon der Nederlanden, wat 
niet verhinderde dat Nederland binnen de Unie rechtstreekse betrekkingen 
met Indonesië kon onderhouden; de Verenigde Staten van Indonesië zou
den federatief worden opgebouwd uit onderling gelijkwaardige staten; in
dien enig deel van Indonesië zich niet bij de VSI wilde aansluiten, kon het 
deel uitmaken van het Koninkrijk dat met de West was opgebouwd. Art. 
209 bepaalde dat voorzieningen voor de nieuwe rechtsorde in afwijking van 
de voorgaande hoofdstukken van de Grondwet konden worden getroffen bij 
de wet, door beide Kamers aangenomen met twee-derde van de uitgebrachte 
stemmen; deze mogelijkheid tot afwijking van de grondwetsbepalingen 
gold niet inzake de bepalingen uit de Grondwet over het koningschap en de 
veranderingen van de Grondwet. Art. 210 tenslotte bepaalde dat de nieuwe 
rechtsorde slechts tot stand kon komen door vrijwillige aanvaarding langs 
democratische weg in elk gebied, waarbij voor Nederland art. 209 overeen
komstige toepassing zou vinden. De rechtsorde zou bevestiging behoeven 
van de Koningin en plechtig worden afgekondigd.

In de Memorie van Toelichting stelde de regering voorop dat dit wets
ontwerp het meest ingrijpende was uit de geschiedenis van het Koninkrijk. 
De herziening van 1840, die onder meer de gebiedsbeperking na de afschei-
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ding met België regelde, bracht geen wijziging in de grondslagen van het 
staatsbestel, "thans staat dit in zekere zin wel te gebeuren", aldus de regering. 
Wel werd hierbij aangetekend dat de wijziging van het staatsbestel van het 
Koninkrijk niet alleen werd bewerkstelligd door een grondwetsherziening. 
Het was immers ook het vooral door de oorlog op gang gebrachte ontwikke
lingsproces in het Koninkrijk geweest dat had geleid tot de noodzaak tot 
vernieuwing van het Koninkrijk. De redevoering van Koningin Wilhelmi- 
na van 1942 was daarin een bijzondere fase. Nu dit proces sedertdien met 
grote sprongen was voortgezet, moest de grondwetsherziening er voor zor
gen dat de nieuwe ordening, "die zich in feite door de loop der gebeurtenis
sen in beginsel reeds voltrok", werd geregistreerd en er voor werd gewaakt, 
dat deze niet "ondanks de Grondwet" werd voltooid. Naast het scheppen 
van de grondwettelijke basis voor de vestiging van de nieuwe rechtsorde 
had het Koninkrijk de taak om - "in overeenstemming met het Atlantic 
Charter" - de overzeese gebieden in hun staatkundige gelijkwaardigheid te 
erkennen door ze uit te nodigen om in vrij overleg een nieuwe rechtsorde 
vast te stellen. Die gelijkwaardigheid werd volgens de regering niet aange
tast door in het onderhavige wetsontwerp vanuit de continuïteitsgedachte 
de hervorming van het Koninkrijk in de geldende Grondwet te laten wor
telen onder vermelding van de normen die bij de vestiging van de nieuwe 
rechtsorde in acht moesten worden genomen. Van een eenzijdig opleggen 
kon geen sprake zijn vanwege de bepalingen over het te voeren gemeen 
overleg. Het zou volgens de regering ook een miskenning zijn van de steeds 
verrassende ontwikkelingen, indien in dit wetsontwerp een scherpe omlij
ning van de nieuwe rechtsorde zou worden gegeven. Voor het staatsrechte
lijk karakter van de voorgestelde grondwetswijziging verwees de regering 
naar het rapport van de Staatscommissie, waarin de discussies van de 
Staatscommissie, zoals die aan de hand van de stukken zelf hiervoor zijn 
vermeld, werden samengevat.

De uit het werk van de Staatscommissie reeds bekende stromingen waren 
grotendeels terug te vinden in het op 19 april 1948 verschenen Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer. Na een kleine aantekening dat de KVP lie
ver had gezien dat met de behandeling van het wetsontwerp was gewacht 
totdat de adviezen van de overzeese gebiedsdelen in deze kwestie waren 
uitgebracht, waarmede de PvdA het niet eens was, volgde het uitvoerig be
zwaar van de ARP. Zij vond dat de procedure om tot de nieuwe rechtsorde 
te geraken onjuist was opgezet, aangezien de rijksconferentie voorop diende 
te worden gesteld. Haar bezwaren golden echter vooral de concrete inhoud 
van het ontwerp. De ARP achtte het wetsontwerp overwegend niet van ju
ridische, maar van politieke aard. Hierdoor was het ontwerp te zeer een 
compromis geworden tussen de positieve en negatieve methode, tussen 
voor- en tegenstanders van de zware Unie, zonder staatsrechtelijke verdui
delijking van zoiets als de Unie. "Positief en juridisch-stringent is het ont
werp in het ontbinden van het Koninkrijk, in het vaststellen, dat er zullen 
zijn twee nieuwe gelijkwaardige staten, te weten het Koninkrijk (nieuwe 
stijl) en de VS van Indonesië." De Unie daarentegen was negatief benaderd.
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Van een bevoegdheid van de Unie was nergens sprake. Waar het de ARP 
om ging was, "dat de waarborgen van rechtszekerheid, van betamelijke 
rechten en vrijheden - zowel in het algemeen als voor de Indonesische be
volking, voor het Nederlandse element en voor de minderheden in het bij
zonder - en van deugdelijk bestuur elders moeten worden gevonden dan in 
de Indische staatsgemeenschap zelf". De Nederlandse verantwoordelijkheid 
diende derhalve te worden gehandhaafd, hetzij rechtstreeks of via een 
scherpe formulering omtrent de taak van de Unie. Zolang de Grondwet 
luidde zoals die was en zolang er een Nederlands leger in Indië stond was 
het mogelijk de Nederlandse verantwoordelijkheid tot gelding te brengen.

De CHU wilde het wetsontwerp niet a priori verwerpen en liet haar in
stemming met het wetsontwerp afhangen van een nadere toelichting door 
de regering op een aantal vragen, zoals de vraag of er na de Renville-ak- 
koorden (januari 1948) nog wel duurzaam een Unie gevestigd kon worden, 
of de Republiek van Djocja verdragen zou nakomen en of de Unie een sou- 
vereine staatsrechtelijke constructie zou zijn. De VVD-fractie in de Tweede 
Kamer onderstreepte de vragen van de CHU. De KVP begroette het ontwerp 
met instemming, al had het ontwerp nauwer kunnen aansluiten bij het 
Akkoord van Linggadjati en de daarbij gevoegde toelichtingen van Neder
landse kant. De KVP betreurde het dat niet, met uitsluiting van andere mo
gelijkheden, tot uitdrukking was gebracht "dat de Unie op haar gebied in 
souvereiniteit de deelnemende staten te boven gaat". Zulks had naar het 
oordeel van de KVP kunnen geschieden door het opnemen van de bepaling 
dat de Unie haar gezag zou ontlenen aan een eigen grondwet en dat haar 
staatkundige vorming in tijdsorde gelijktijdig met die van haar delen dien
de te geschieden. Hier kwam de grote vrees van de KVP tot uitdrukking dat 
de Unie gesloten zou worden na de overdracht van een groot aantal souve- 
reine rechten aan de partner in de Oost, waardoor de Unie slechts een rest- 
post zou worden zonder veel inhoud. De socialisten gingen met het wets
ontwerp akkoord. Natuurlijk was er veel te zeggen geweest voor een nega
tief stelsel, aldus deze fractie, maar voor dit stelsel was in de Staatscommis
sie nu eenmaal geen meerderheid te vinden geweest. Men had daarom het 
gematigd positieve voorstel te aanvaarden, met het nadeel dat eenzijdig 
werd vastgesteld, wat te samen moest worden gevormd, maar met het 
voordeel dat duidelijkheid aan de kiezers werd verschaft. Vandaar dat de 
PvdA nadrukkelijk de emancipatiegedachte, die ook door de regering voor
op was gesteld, onderstreepte, teneinde te voorkomen dat de tekst werd ge
zien als het opleggen van een Nederlandse signatuur aan de transformatie. 
Grote problemen zag de PvdA voortkomen uit de twee-derde meerder- 
heidseis, maar men was bereid ook dit te aanvaarden als een in de staats
commissie bereikt compromis.14 De PvdA moet zich bewust zijn geweest dat 
met deze eis de smalle rooms-rode basis alleen al met het oog op de invoe
ring van de nieuwe rechtsorde na de tweede lezing van deze grondwetsher
ziening verloren was ten gunste van een brede basis, waarvoor zich, gelet op 
de gematigde opstelling van de CHU en de W D , al kandidaten hadden aan
gemeld. De Kamer had het de regering met dit Verslag nauwelijks moeilij-
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ker kunnen maken, aldus de ministerraad op 19 april 1948. Men besloot, op 
voorstel van Drees, het antwoord vooral te zoeken in de inlossing van de 
aan Indonesië gedane beloften. De vragen van de oppositie betroffen vol
gens Drees bijzaken, niet deze hoofdzaak.15

In de Memorie van Antwoord wezen de ondertekenaars de denkbeelden 
van de ARP af: Indië wilde op eigen benen staan en men kan geen weldaden 
opdringen, zoals de Romeinen al wisten. Via grondwetsartikelen een geluk
kige toekomst voor de volkeren van het rijk te willen vastleggen overschat
te de betekenis van de Grondwet. Over de Unieconstructie merkte deze Me
morie op: "De Unie is gedacht als een zelfstandig volkenrechts-subject". 
Deze Unie was samengesteld uit zelfstandige staten, wier onderlinge ver
houding van staatsrechtelijke aard zou zijn. De grondwet van de VSI en het 
statuut van de Unie zouden de waarborgen moeten opleveren, dat de Repu
bliek de verplichtingen van een deelstaat zou nakomen. Blijkens deze Me
morie zag de regering in het nog te plegen gemeen overleg een conditio sine 
qua non voor de totstandkoming van de nieuwe rechtsorde. Dit voorbe
houd was juist. Inmiddels was namelijk het advies van de Voorlopige Fe
derale Regering van Indonesië binnengekomen, waarin wel de urgentie van 
een grondwetswijziging algemeen werd beaamd, maar dat ook teleurstelling 
bevatte over het voorstel. De bezwaren van Indische kant betroffen zowel de 
geringe ruimte van de Grondwet in het voorstel om overgangsvoorzienin- 
gen praktisch te realiseren, als vooral het gemis van de term "souvereini- 
teit" in verband met de VSI. Ook het openen van de mogelijkheid enig ge
bied, waar een volksuitspraak niet mogelijk kon zijn, zoals Nieuw-Guinea, 
niet bij de VSI te doen aansluiten, maar bij het Koninkrijk, leek de Federale 
Regering niet gelukkig. Men stelde voor dit afzonderlijk te regelen in over
eenstemming met de beginselen van dit nieuwe grondwetshoofdstuk. D e  
Tijd concludeerde niet ten onrechte "dat Indonesië er in wezen tegen gekant 
is dat Nederland maar vast weer tot staatsrecht verheft, wat men in geza
menlijk overleg nog definitief moet bespreken".16 Het streven van de rege
ring om de verkiezingen nog vóór de zomer te laten plaatshebben, waardoor 
zij op dat moment al in ernstige tijdnood verkeerde, heeft het plegen van 
gezamenlijk overleg voorafgaande aan het indienen van deze grondwets
voorstellen zeker niet gestimuleerd. Hier zij opgemerkt dat de Staten-Gene- 
raal pas na de afhandeling van dit deel van de grondwetsherziening-1948 
kennis hebben kunnen nemen van de reacties van de West op de voorstel
len tot herziening van de rechtsorde, al waren de Kamers door de ronde-ta- 
fel-conferentie met de West begin 1948 (zie hoofdstuk XIV.A.3.) op de hoogte 
van de wensen die in de West over de toekomstige rechtsorde leefden. De 
op 12 en 14 mei 1948 door de Staten van Suriname en Curagao (Antillen) 
verstuurde commentaren werden namelijk bij brief op 1 juni 1948 door mi
nister Witteman aan de Tweede Kamer aangeboden. Beide commentaren 
behelsden een ernstig protest tegen de Nederlandse procedure, waarbij tot 
het indienen van wetsontwerpen, die betrekking hadden op de Overzeese 
Gebieden, werd overgegaan zonder het advies af te wachten van deze gebie
den. De Staten van Suriname hadden geen bezwaar tegen het ontwerp, maar
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achtten zich niet gebonden aan de alsnog te treffen regelingen met de Indo
nesische gebieden. De Staten van de Antillen daarentegen vonden dat de 
oude, koloniale mentaliteit nog doorwerkte in het ontwerp van wet, waar 
immers werd vooruitgelopen op hetgeen nog mede met anderen tot stand 
moest worden gebracht.

Op 28 april 1948 vond in een middag- en avondvergadering de openbare 
behandeling in de Tweede Kamer plaats.17 De oppositie was eerst aan het 
woord. Meijerink (ARP) opende de rij van sprekers. Volgens hem getuigde 
het wetsontwerp van de onwil van de regering om langs grondwettelijke en 
wettelijke weg het Koninkrijk te laten evolueren naar een nieuw staatsver
band en van de plannen het Koninkrijk op korte termijn te ontbinden, de 
Nederlandse verantwoordelijkheid voor rechtsorde en rechtszekerheid in 
Indonesië geheel prijs te geven en de totstandkoming van een rechtsorde in 
de Nederlands-Indonesische Unie aan het nog te voeren overleg over te la
ten. Het ging de ARP om de verantwoordelijkheid van Nederland voor de 
totstandkoming van een deugdelijke rechtsorde in Indonesië. Eerst moesten 
er derhalve waarborgen komen voor rechtszekerheid en deugdelijk bestuur, 
welke garanties de Unie niet kon verschaffen, aangezien de Unie geen eigen 
gezag had. Zonder deze waarborgen zou Indonesië tot armoede vervallen, 
een plek vol ellende worden. De ARP had eerst overwogen om via amen
dering van de Unie-idee een voor de ARP aanvaardbare oplossing te ver
krijgen, want het welzijn van de Indische volken ging de ARP boven alles. 
Naarmate Meijerink zich meer in de zaak had verdiept, was hij tot de over
tuiging gekomen "dat de Unie-conceptie een staatkundig experiment is tot 
samenwerking van twee gelijkwaardige en toch geheel heterogene souve- 
reiniteiten, dat de voorwaarden voor het welslagen mist en waaruit om die 
reden voor de Indonesische volken weinig goeds geboren kan worden". 
Bruins Slot bekritiseerde het wetsontwerp nog feller. Ook zijn bezwaar gold 
de Unieconstructie. Het had volgens Bruins Slot geen zin om de waarbor
ging van deugdelijk bestuur in de Grondwet op te nemen als voorwaarde 
voor het afsluiten van een Unie, als er geen executieve was. Hoe wilde men 
een beslissing nemen die tegen de wil van een der samenwerkende souve- 
reine partijen indruiste? De Unie was volgens Bruins Slot niets anders dan 
een soort permanente commissie van overleg; vanwege het souverein ka
rakter van de deelnemende staten kon van enige gezagsuitoefening door de 
Unie geen sprake zijn.

Zoals al uit het Voorlopig Verslag was gebleken, was de oude oppositie 
tegen het Indië-beleid van dit kabinet aan het afbrokkelen. De CHU en de 
VVD stelden zich voorzichtig positief tegen het wetsontwerp op. Tilanus 
ging er in zijn Kamerrede vanuit dat er nu zoveel dingen waren gebeurd in 
de periode 1942-1948, zoveel koninklijke woorden waren gesproken en er 
zoveel vertrouwen over en weer geschonken was aan personen in West en 
Oost, dat afwijzing van de voorstellen - hoezeer Tilanus ook zei bezwaar te 
kunnen houden tegen het gevoerde beleid, tegen sommige koninklijke 
woorden en tegen deze voorstellen - een ongunstige reactie zou veroorza
ken bij de goedwillenden in Indonesië en de West, alsook in het buitenland.
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De CH-fractie had wel kritiek op de vage omschrijving van het karakter van 
het hoofd der Unie in de tekst van het ontwerp, waarin gezegd werd dat de 
Koningin "aan het hoofd der Unie" zou staan. De vraag was of de Kroon, 
naar Nederlands staatsrecht begrepen, hier toepasbaar was. De Memorie van 
Antwoord had dit al ontkend, omdat alleen het Koninkrijk-nieuwe-stijl een 
"Kroon" kende in deze betekenis. Hoe de waardigheid van het Hoofd der 
Unie moest worden bepaald liet de regering open, al was er vanwege het er
felijk karakter van de waardigheid en het leerstuk van de onschendbaarheid 
van de Koning wel sprake van een Kroon der Unie. Tilanus diende een 
amendement in dat het koninklijk karakter van de Unie beter liet uitko
men, door de tekst van het ontwerp te wijzigen in: De Kroon der Unie 
wordt gedragen door H.M. de Koningin. De Koningin zou derhalve als zo
danig aan het hoofd der Unie staan. Aangezien het Akkoord van Linggadjati 
zelf op dit punt ook al duidelijk was geweest, konden de meeste sprekers in 
de Kamer en de regering met dit voorstel-Tilanus instemmen. Beel nam dit 
voorstel over. Tilanus besloot zijn betoog met te stellen dat hij wel voor het 
wetsontwerp was, maar een uitdrukkelijk voorbehoud wenste te maken ten 
aanzien van de stemming in tweede lezing na de verkiezingen voor het ge
val na deze verkiezingen van de nu aanvaarde beginselen zou worden af
geweken, een visie die de CHU-fractie ook al in het Voorlopig Verslag had 
laten klinken en die - naar de opvatting van Beel, zoals uitgedragen in het 
kabinetsberaad over dit Verslag op 19 april 1948 - weinig in overeenstem
ming kon worden genoemd met het parlementair fatsoen. Eenzelfde hou
ding van steun onder voorwaarde nam de liberaal Vonk namens diens frac
tie in. Vonk wilde, evenals Tilanus, de zaken ten aanzien van Indië op dat 
moment aanvaarden zoals ze waren, ook al behield de VVD-fractie haar be
zwaren tegen het kabinetsbeleid in de verstreken periode. De VVD wenste 
echter de Kamervota die dit beleid hadden gedragen te respecteren. Het 
wetsontwerp tot grondwetsherziening bood volgens Vonk bij zelfbewust en 
bedachtzaam beleid een goed uitgangspunt. Als compromis kon het ontwerp 
alle goedwillenden bij elkaar brengen en de eendracht in Nederland bevor
deren. De VVD was daarom bereid het ontwerp in eerste lezing te steunen, 
nadat Vonk had geconcludeerd dat de regering voldoende nadruk had ge
legd op de verbondenheid tussen Nederland en Indië in de Kamerdebatten. 
Ten aanzien van de tweede lezing maakte Vonk voor de VVD bij voorbaat 
een voorbehoud, omdat regering en Kamer dan anders konden zijn samen
gesteld. Naar nieuw bevind van zaken zou dan dienen te worden gehan
deld. Het kwam er op neer dat de VVD solliciteerde naar deelname in het 
nieuw te vormen kabinet.

De groeperingen in de Kamer die het meest behoudend en het meest pro
gressief heetten te zijn, waren met de ARP in de oppositie tegen dit wetsont
werp te vinden. Van Dis (SGP) zag in het voorstel de ondergang van het 
Koninkrijk en een schadepost voor Indië. Zijn wantrouwen gold vooral de 
Republiek van Soekarno en de onmachtige constructie van de Unie. Aan de 
andere kant vond Stokvis namens de CPN dat het voorstel niet ver genoeg 
ging. Hij herhaalde zijn bezwaren tegen de al te stellige opsomming van de
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inrichting van de nieuwe rechtsorde in de ter tafel liggende constructie, 
waardoor het gemeen overleg werd bemoeilijkt en vermoedelijk deze zaken 
later opnieuw moesten worden gewijzigd. Het beleid was voor de kiezers 
voldoende duidelijk door hetgeen was overeengekomen (Linggadjati, Ren- 
ville). Grootste bezwaar voor de CPN bleef de uitwerking van de Uniefi- 
guur. Progressieve staatkundige nieuwbouw eiste een oplossing in indirecte 
zin. Daarom wilde de CPN alleen maar de grondwet doen opbreken, de mo
gelijkheid openen voorzieningen te scheppen in afwijking van de grondwet 
en een aantal "koloniale" artikelen uit de grondwet schrappen, waardoor 
aangegeven zou zijn dat de Nederlandse suprematie over de overzeese ge
biedsdelen definitief beëindigd was.

De regeringspartijen stelden zich natuurlijk achter het wetsontwerp op, 
maar op het punt van de Unie hadden KVP en PvdA ieder een eigen visie. 
De Kort, die voor de KVP het woord voerde - Romme vulde dit betoog naar 
aanleiding van de discussies slechts aan -, zag in de Uniestaat weliswaar 
geen superstaat, maar toch wel een federatieve constructie met een eigen ge- 
zagsgebied, dus souverein om bepaalde regels vast te stellen of bevelen uit te 
vaardigen.18 De Unie diende gelijktijdig te worden opgetrokken met de fe
deratie in Indië en het Koninkrijk-nieuwe-stijl. Van der Goes van Naters 
daarentegen trok de regeringsvoorstellen over de Unie meer in confedera
tieve hoek. De Unie, als statenfederatie, lag op het raakpunt van staatsrecht 
en volkenrecht. De paritaire verhoudingen tussen Koninkrijk en de Vere
nigde Staten van Indonesië werden overkoepeld door een paritaire Unie
raad van ministers. Het federalisme, dat Van der Goes ook graag in Europa 
zag groeien, kon twee figuren aannemen: een statenbond, wat de Unie on
geveer zou zijn, en een bondsstaat, zoals die in Indonesië moest worden ge
vormd. In deze federale structuren paste volgens Van der Goes niet het "ge
knutsel" met een eigen Unieregering en Unieparlement. De verantwoorde
lijkheid van de Unieministers voor de besluiten die uit naam van de Ko
ningin door de top van de Unie waren genomen diende derhalve te worden 
gerealiseerd in de eigen parlementen van de partners. Tegen dit betoog van 
Van der Goes kwam Romme in het geweer. Als men onder een staat ver
stond een gezagsgemeenschap, die het hoogste bindende gezag zou uitoefe
nen op zijn werkterrein, op zijn competentieveld, dan was de Unie volgens 
hem wel degelijk een staat met eigen Unie-ministers en Unie-parlement. 
Dit Unie-gezag achtte Romme nodig, "omdat anders niet is in te zien hoe 
het algemeen belang van de volken ginds en hier het hoogste richtsnoer kan 
zijn van Nederlands-Indonesische samenwerking op financieel en op eco
nomisch terrein". Het eigen belang zou bij gebrek aan een Uniegezag over
heersen. In een staatkundige binding tussen Nederland en Indonesië zag hij 
de enige mogelijkheid tot duurzame samenwerking, welke onvoorwaarde
lijk nodig was voor het belang van de volken overzee, "even goed als voor 
het volk van Nederland hier". Van der Goes vond het buitengewoon ge
vaarlijk uit te gaan van de stelling dat het eigenbelang gevestigd zou zijn in 
de federatie in Indië en in het Koninkrijk en het algemeen belang in de 
Unie. Volgens hem vertegenwoordigden de beide partners ieder in de Unie
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het algemeen belang, dat alleen versterkt werd in het hogere belang van de 
Unie. Romme bleef er echter bij dat volkeren zeer te lijden hadden van 
egoïsme en dat botsingen tussen deze eigen belangen slechts konden worden 
opgelost via een orgaan van algemeen belang, in dit geval de Unie. Met deze 
visie kwam Romme weer terug op zijn al bij het afsluiten van Linggadjati 
in de Tweede Kamer geuite stelling dat een blijvende band tussen Neder
land en Indonesië nodig was, vooral op financieel-economisch gebied, om
dat anders de welvaartsstaat in Nederland niet kon worden bereikt.

In zijn antwoord op 29 april 1948 benadrukte Beel nogmaals dat dit ont
werp niet zelf de basis beoogde te geven voor het nieuwe bestel, maar slechts 
de algemene voor waar den daarvoor aangaf. Veel tijd gaf hij zich om de AR- 
opvatting te bestrijden, welke opvatting hij karakteriseerde als een ethisch- 
koloniaal leerstelsel. In deze opvatting moesten de Nederlanders uitmaken, 
wanneer Indië "meerderjarig" was geworden. De uitvoering daarvan zou 
volgens Beel pas echt tot de ontbinding van het Koninkrijk voeren. Hadden 
de ARP-ers dan niet de ontwikkelingen in Azië gevolgd, vroeg hij zich af. 
Wat moest er eigenlijk wel gebeuren in de wereld vooraleer de ARP de tijd 
rijp zou achten om te handelen? Met graagte wees Beel op de woorden van 
Tilanus, die meer begrip had getoond voor de ontwikkelingen in de wereld 
en zich tevreden had betoond met het geven van slechts enkele richtlijnen 
voor de nieuwe rechtsorde. Beel bracht ook de liberalen, met wie hij wel 
verschilde in de beoordeling van het regeringsbeleid in de verstreken peri
ode met betrekking tot Indië, hulde voor hun stelling dat het onmogelijk 
was terug te keren tot het oude staatsrecht en voor hun erkenning dat bij 
goed beleid het wetsontwerp geen onbruikbaar uitgangspunt was. Beel heeft 
geen reden gezien in het openbaar zijn mening te geven over de houding 
van de CHU en de VVD, die een voorwaardelijke steun hadden afgekon- 
digd. Toen hem in de kabinetsvergadering, kort na het verschijnen van het 
Voorlopig Verslag, deze voorwaardelijke houding, vooral verwoord door de 
CHU, al duidelijk was geworden, had hij deze in strijd met het parlementair 
fatsoen genoemd. Nu zweeg hij over deze houding en prees zelfs beide op
positiepartijen over hun inzicht in de Indië-zaak. Daarmee erkende Beel het 
gewicht van beide groeperingen bij dit onderdeel van de grondwetsherzie
ning. Tenslotte betoogde Beel dat het wetsontwerp een compromis was, zo
dat slechts werd vastgelegd wat in het overleg met de overzeese gebieden al 
was gegroeid en overeengekomen. Dat hield volgens hem in dat zaken als 
de gezagsorganisatie en het competentieveld van de Unie niet eenzijdig in 
deze grondwetsherziening konden worden verankerd, omdat dat in fla
grante strijd zou zijn met de koninklijke rede van 1942. Beel laveerde met 
deze stelling tussen het positief en het negatief stelsel van de grondwetsher
ziening. Omdat deze uitlatingen vermoedelijk bedoeld waren voor de part
ners overzee, heeft Romme geen reden gezien over de opmerkingen van 
Beel nadere vragen te stellen.

In tweede termijn zette Schouten het AR-standpunt opnieuw uiteen, wat 
procedureel niet helemaal in de haak was.19 Schouten verwierp de beschul
diging dat de AR de koloniale gedachte zou handhaven. Voor hem was het
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evenzeer koloniaal om vast te houden aan een conceptie van samenwer
king met de Republiek, die zozeer uit was op de ondergang van een Unie, op 
de losmaking van de band met Nederland, op de overheersing van de vol
ken in Indië met alle gevolgen vandien. Gesprekken met die Republiek wa
ren volgens hem onvruchtbaar en onwaardig. "Wie de revolutie accepteert, 
haar langs de weg van acceptatie wil legitimeren, geeft zich over, abdiceert in 
de diepste grond van zijn roeping en van zijn taak", die door God was gege
ven, aldus Schouten. Bruins Slot en Meijerink hielden soortgelijke betogen. 
De ARP zou tegenstemmen, dat was duidelijk. Ook Stokvis kondigde aan 
dat zijn fractie het wetsontwerp niet zou steunen, aangezien Beel niet over
tuigend had aangetoond dat met juist deze vorm van grondwetsherziening 
het doel in Indië kon worden bereikt. Beel had zich volgens hem te veel 
verscholen achter het - politieke - compromis in de staatscommissie en te 
weinig de voordelen van dit positieve stelsel kunnen aanwijzen. Partijge
noot Hoogcarspel uitte zijn vrees dat het positieve stelsel de goodwill bij de 
Indonesische volken teloor zou doen gaan, terwijl het juist voor de Neder
landse bevolking en voor de arbeidersklasse van Nederland van het aller
grootste belang was om het samengaan van Nederland met Indië op basis 
van gelijkwaardigheid, vrijwilligheid en onderlinge gebondenheid te be
vorderen. Wagenaar diende namens de CPN tenslotte een motie in, waarin 
gevraagd werd om verwijdering van de z.g. koloniale artikelen uit de 
Grondwet en te volstaan met het openbreken van de Grondwet om tweezij
dig tot stand gekomen staatsrechtelijke hervormingen naar beginselen van 
een samengaan, zoals Hoogcarspel had gesteld, tussen Indië en Nederland te 
kunnen doorvoeren en het aanhangige wetsontwerp terug te nemen. Beel, 
die zich ernstig gekwetst toonde door de beweringen van de CPN als zou de 
leiding van de meeste deelstaten in Indië moeten worden vergeleken met 
stromannen h. la Quisling, wees deze motie af. De motie werd met 76 tegen 7 
(CPN) stemmen verworpen. Twee amendementen van CPN-zijde, gericht 
op het democratisch aan wijzen van de vertegenwoordigers van de bevol
kingen bij het te plegen overleg en het afzwakken van het Unieartikel - on
der meer door de eis van "deugdelijk bestuur" als zorg voor de Unie te 
schrappen - , werden met alleen CPN-stemmen voor eveneens verworpen. 
Vonk kwam namens de VVD met een amendement om in het voorgestelde 
art. 209 afwijking van de Grondwet bij de wet slechts mogelijk te maken 
voor een beperkt aantal artikelen, aangezien hij met name bezorgd was voor 
de grondrechten. Joekes (PvdA) vond dit overdreven, omdat de Staten-Ge
neraal er zelf bij waren en slechts de nieuwe rechtsorde in het geding kon 
zijn. Vonk trok daarop zijn amendement in. Het wetsontwerp werd tenslot
te - na de verbetering door het al genoemde amendement-Tilanus - aange
nomen met 64 tegen 21 (ARP, CPN, SGP). Voor de staatkundige verhoudin
gen in eigen land was het voornaamste van de gang van zaken in de Twee
de Kamer dat de W D  en de CHU hun medewerking in eerste lezing hadden 
gegeven met de aantekening dat zij zich voor wat de tweede lezing betrof 
geheel op de vlakte wilden houden en hun medewerking voor die fase af
hankelijk hadden gesteld van factoren, welke duidelijk samenhingen met
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het vraagstuk van de basisverbreding van het na de verkiezingen te vormen 
kabinet.

Uit de schriftelijke stukken wisseling in de Eerste Kamer over dit wets
ontwerp bleek al dat de kaarten hier niet anders lagen dan in de Tweede Ka
mer. Interessant was vooral de vraag van de VVD of 1 januari 1949 als da
tum voor de inwerkingtreding van de nieuwe rechtsorde wel kon worden 
gehaald, gezien de zekerheid die nog moest worden verkregen over het sta
tuut van de Unie, de rijks- of landgrondwetten van het Koninkrijk-nieuwe- 
stijl, het Rijk in Europa, de VSI en de deelstaten, alsook de afzonderlijke 
overeenkomsten over de betrekkingen van financieel-economische aard en 
defensie. De regering antwoordde dat gelet op de problemen over een volle
dig akkoord met de Republiek de streefdatum, welke in Linggadjati was 
overeengekomen, inderdaad zeer dubieus was geworden. Toch hoopte de 
regering dat de onderhandelingen met de Republiek succesvol zouden aflo
pen. De regering wilde niet ingaan op het verzoek van de VVD-senatoren 
om in afwachting van de verkiezingen niets te ondernemen op het gebied 
van deze onderhandelingen, waaraan een nieuw kabinet zou zijn gebonden. 
De voortgang van de onderhandelingen zou dan geheel zijn geblokkeerd.

Op 25 en 26 mei 1948 volgde de openbare behandeling in de Eerste Kamer, 
waarbij de houding van de CHU- en de VVD-fracties tegenover het wets
ontwerp van doorslaggevende betekenis was.20 De CHU nam in dit debat 
duidelijk afstand van de ARP in de beoordeling van de Indiëpolitiek. De 
ARP-senator Anema bestreed, zoals te verwachten was, het wetsontwerp, 
dat hij zo vaag vond inzake de Unie, dat Romme er zijn zelfstandige Unie 
met een eigen parlement op kon baseren en Jonkman zijn meer federalisti
sche conceptie. Het allesbeheersend belang diende volgens Anema te zijn 
het scheppen van een zodanige rechtsorde in Indië, dat de fundamentele 
menselijke rechten en vrijheden, zomede het deugdelijk bestuur, zoals In
dië dat onder het oude Nederlandse bestuur had bezeten, ook verder zouden 
zijn gewaarborgd, dus ook na de verlening van zelfstandigheid aan Indië. 
Anema meende dat de Unie, zoals die in de regeringsvoorstellen was aan
gegeven, deze waarborg niet kon geven, omdat door de paritaire opbouw 
binnen de Unie aan de Republiek - die nu eenmaal de dominerende factor 
was in Indië, ook in een federatie in Indië - geen weerstand kon worden ge
boden. Die Republiek wilde naar de visie van Anema niets weten van recht 
en vrijheid. De regering kon wel van de beste bedoelingen bezield zijn, ge
zien de bezorgdheid van de ARP om recht en vrijheid was het de fractie on
mogelijk dit wetsontwerp te steunen. Daartegenover plaatste Pollema voor 
de CHU andere beginselen, zoals die van nationale saamhorigheid en terug
keer naar constitutionele wegen. De voogdijvisie van de ARP achtte 
Pollema door de feiten achterhaald. De CHU wilde het fait accompli als 
grondslag aanvaarden en van daaruit de nevenschikking van de beide ge
biedsdelen op korte termijn bereiken en voor de toekomst een duurzame 
band tussen het Koninkrijk en Indonesië, overkoepeld door de Kroon in 
Nederlandse constitutionele zin, gegarandeerd te zien. Voor de CHU gold 
derhalve als kernstuk de vraag of de duurzaamheid van de band met Indo-
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nesië voldoende was verankerd in de voorstellen. De CHU-fractie in de Eer
ste Kamer had nu zelfs een woord van lof voor de Commissie-Generaal bij 
het vasthouden aan de Unie-kroon voor de Koningin der Nederlanden en 
voor het werk van Romme om een "zware" Unie tot stand te brengen. Deze 
veranderde houding van de CHU had volgens Pollema te maken met de 
overweging dat haar Indië-politiek een nationaal kabinet na de verkiezin
gen mogelijk moest maken teneinde via een eensgezind Nederland de 
duurzame band met de Oost te behouden. "Niemand uwer ontveinze zich 
welk een zelfoverwinning in de kring van de CHU heeft plaats gevonden", 
voor en aleer de CHU tot deze ommezwaai was gekomen, aldus Pollema. 
Wel deelde hij mede dat de CHU in tweede lezing haar positieve houding 
tegenover deze grondwetsherziening kon wijzigen, indien intussen door de 
regering in de onderhandelingen in Indië zou worden afgeweken van het
geen op dat moment in het wetsontwerp werd vastgelegd.

De socialist Kranenburg, voorzitter van de Eerste Kamer, liet de leiding 
van de vergadering over aan Anema (ARP) om het woord te kunnen voe
ren en vooral de houding van de VVD en de CHU, zoals uitgedragen in de 
beide Kamers, te hekelen. De geclausuleerde steun van beide partijen aan 
het wetsontwerp noemde Kranenburg inconstitutioneel, als in strijd met de 
strekking van de voorschriften omtrent de herzieningsprocedure. Het voor
schrift van ontbinding, gevolgd door een tweede lezing, bedoelt de kiezers 
een oordeel te laten uitspreken over de voorstellen, zoals die er liggen; 
amendering is uitgesloten. De kiezers van de VVD en de CHU konden van
wege de vage (want voorwaardelijke) houding van de parlementariërs van 
deze partijen niet weten hoe er gestemd zou worden over het grondwets
voorstel, aangezien zulks afhing van de vraag of de heren in de regering 
zouden komen. Voor Kranenburg was dit een bewijs te meer dat de eis van 
versterkte meerderheid voor de tweede lezing bij een grondwetsherziening 
verkeerd was door het doen ontstaan van onevenredig grote macht bij 
enkele groepen. Deelname aan een regering, zo voer de staatsrechtgeleerde 
Kranenburg voort, was geen zaak van privaatrecht, waarover men vrij kon 
beschikken, maar een publieke plicht die alleen diende te worden aanvaard 
als de beginselen en staatkundige doelstellingen van een groep konden 
worden bevorderd. Molenaar (VVD) verdedigde echter de houding van zijn 
collega’s uit de Tweede Kamer, omdat het hier ging om een ongewone 
grondwetsherziening. Had ook niet Kranenburg toegegeven dat bepaalde ar
tikelen slechts beginselen van regeringsbeleid bevatten, waardoor alles ging 
afhangen van de uitvoering der beginselen door de nieuwe regering? Dit 
laatste zou de VVD dan ook aan de kiezers voorleggen. Molenaar voelde er 
niets voor aan deze regering inlichtingen te vragen over de invulling van 
onduidelijke passages in het wetsontwerp, omdat een nieuw kabinet dat zou 
moeten doen en moeten uitvoeren. Vandaar zijn conclusie: "wanneer wij 
dan ook morgen voor dit wetsontwerp stemmen, doen wij dit, omdat de 
tekst van dit wetsontwerp ons volle vrijheid laat om na de verkiezingen 
zowel onze houding tegenover het algemene beleid der nieuwe regering te 
bepalen als over elk onderdeel van de nieuwe rechtsorde in volle vrijheid te
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beslissen". Natuurlijk steunde Kropman (KVP) de regeringsvoorstellen. Hij 
zei vertrouwen te hebben in het beleid van de regering; een vertrouwen, dat 
vooral stoelde op hetgeen buiten de Republiek in Indonesië al tot stand was 
gebracht aan bouwstenen voor de nieuwe rechtsorde. Kropman sloot niet 
uit dat de kwaadwilligheid van de Republiek om mee te werken bij deze 
nieuwe rechtsorde steeds meer zou blijken. In dat geval was het in het 
belang van Nederland en de overige staten van de federatie in Indonesië om 
afscheid van de Republiek te nemen. Van Santen (CPN) concludeerde uit 
het betoog van Kropman dat deze bezig was de Republiek de facto te negeren 
in plaats van te erkennen. De CPN-fractie bleef overigens pleiten voor het 
negatieve stelsel, dat meer ruimte bood voor de werkelijke ontwikkelingen. 
De kiezers konden uit de partijprograms wel halen hoe het Indische beleid 
zou worden gevoerd. Dat behoefde niet uit de voorstellen tot grondwetsher
ziening te worden gelezen.

In zijn antwoord betreurde Beel het dat de ARP, die vroeger zozeer achter 
vernieuwingen in de verhoudingen tot de overzeese gebiedsdelen had ge
staan, niet verder wilde gaan op deze weg. Ten aanzien van het verzoek van 
de CHU en de VVD om de grootste voorzichtigheid in acht te nemen inzake 
de ontwikkelingen in Indië gedurende de periode tot aan het optreden van 
het nieuwe kabinet om aldus faits accomplis te vermijden, verklaarde Beel 
dat zijn kabinet grote voorzichtigheid in acht zou nemen, maar dat dit niets 
afdeed aan de verantwoordelijkheid van de regering zich bij de verandering 
van de externe feiten aan te passen. Het wetsontwerp werd op 26 mei 1948 
met de vereiste meerderheid en met steun van de CHU en de VVD door de 
Eerste Kamer aangenomen. ARP en CPN stemden tegen (uitslag: 29-10). Op 
28 mei 1948 werd op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken 
namens de Raad van Ministers het KB betreffende de sluiting van de zitting 
van de Staten-Generaal en de ontbinding van de beide Kamers uitgevaar
digd (Stbl. 1.219), conform de voorgeschreven procedure bij een herziening 
van de Grondwet (Grw. 1938/1946, art. 211). De zitting van de Staten-Gene
raal zou in een Verenigde Vergadering op 24 juli 1948 worden gesloten; de 
ontbinding van de Kamers was vastgesteld op 26 juli 1948. De verkiezing 
voor een nieuwe Tweede Kamer vond plaats op 7 juli 1948; die voor een 
nieuwe Eerste Kamer op 8 juli 1948. De uitslag van deze verkiezingen lever
de voor de Tweede Kamer lichte verschuivingen op (2 zetels verlies voor de 
PvdA en CPN; 1 resp. 2 zetels winst voor de CHU en de VVD; 1 zetel voor de 
katholieke dissident ter rechterzijde, Welter). Aangezien de Provinciale Sta
ten niet waren vernieuwd, was het niet verrassend dat de zetelverdeling in 
de Eerste Kamer ongewijzigd bleef.

Onmiddellijk na de verkiezingen heeft het demissionaire kabinet-Beel 
voor de indiening in tweede lezing zorg gedragen. Op 24 juli 1948 werd het 
wetsontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde een nieuwe rechts
orde te kunnen vestigen ingediend bij de Tweede Kamer. De behandeling 
van dit voorstel in de plenaire zitting op 18 en 19 augustus 1948 wees uit dat 
de houding van de meeste partijen inzake de nieuwe rechtsorde ongewij
zigd was gebleven. Het voorbehoud van de CHU en de VVD bleek verval-
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len, wat geen verrassing was gezien de toetreding van personen uit deze 
partijen tot het kabinet-Drees-Van Schaik (in functie sedert 7 augustus 1948). 
De ARP-fractie in de Tweede Kamer was met haar nieuwe aanwinst, de 
Rijkseenheid-voorzitter Gerbrandy, als woordvoerder nog minder bereid tot 
enige medewerking aan deze herziening, terwijl ook Welter - wiens verzet 
tegen de door de KVP gesteunde Indië-politiek ten tijde van het kabinet-Beel 
grondslag voor zijn succesvolle dissidentisme was geworden - zich even
eens tegen het ontwerp keerde. De uitslag werd 76 tegen 22 (ARP, SGP, 
Welter, CPN). Begin september 1948 bleek het ontwerp van wet ook in de 
Eerste Kamer voldoende steun te kunnen krijgen, al waren ook hier de ARP 
en de CPN, alsook Reijers (CHU) tegen en onttrok Barge (KVP) zich aan de 
stemming. De wet verscheen onmiddellijk na de stemming in de senaat op 
3 september 1948 in het Staatsblad (1.410).21

De overdracht van de souvereiniteit eind 1949 aan de Verenigde Staten 
van Indonesië - na de laatste poging van Nederland om via een politiële ac
tie nogmaals orde op zaken te stellen en de Republiek uit te schakelen - en 
tegelijk de oprichting van een vederlichte Unie van alleen volkenrechtelijk 
karakter, de uitroeping van de eenheidsstaat Indonesië in 1950 en tenslotte 
de eenzijdige opzegging van de Unie door Indonesië in 1954 hebben het 
werk van 1948 ongedaan gemaakt. Bij de herziening van de Grondwet in 
1956 werd hoofdstuk XIV van de Grondwet dan ook vervallen verklaard. 
Dit weerspiegelde het failliet van het Indië-beleid, dat er zozeer op gericht is 
geweest de geschillen tussen de Nederlandse politieke partijen over de op
lossing van het Indië-vraagstuk te overbruggen door het uitdenken van ju
ridische constructies tot behoud van Nederlandse invloed op de Indonesi
sche gang van zaken. De zorg om de vereiste meerderheid bij de grondwets
herziening te verkrijgen heeft er in de Staatscommissie-Beel toe geleid toe te 
geven aan de aandrang het negatieve stelsel van het kabinet - en van 
Logemann - te verlaten en het positieve stelsel in een compromistekst van 
Romme te aanvaarden, waardoor de instemming van de CHU en de VVD 
kon worden verworven. Hierdoor hebben niet alleen de CHU en de VVD 
een flinke greep op de ontwikkelingen gekregen, maar ook KVP en PvdA 
zagen zich nu verplicht de Grondwet met het daarin nieuw opgenomen 
uitvoerige hoofdstuk XIV te handhaven en door te voeren. Dit heeft een 
zware wissel betekend op het Indië-beleid van het volgende kabinet, dat 
krampachtig zocht een federatie in en een Unie met Indonesië te construe
ren. De loop van de gebeurtenissen na 1948 in de verhouding tussen Neder
land en Indonesië heeft dan ook de "negatieve" richting bij de grondwets
herziening in het gelijk gesteld. De wijze waarop Nederland om binnen- 
lands-politieke redenen geprobeerd heeft over het graf van de koloniale 
verhouding heen alsnog de koers te kunnen bepalen voor het zelfstandig 
geworden Indonesië (de Verenigde Staten van Indonesië; de Unie met het 
Koninkrijk) zonder die zelfs maar - al was het maar voor de vorm - open te 
laten ter discussie op een ronde-tafel-conferentie moet voor het in mensen
tal en economisch potentieel machtige Indonesië onverteerbaar zijn ge
weest. Met die tekst van de grondwetsherziening-1948 over de nieuwe
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rechtsorde heeft men in wezen die nieuwe rechtsorde onmogelijk gemaakt. 
Het eerste voorstel-Beel tot herziening van de Grondwet met het oog op de 
vorming van een nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk mag achteraf als 
het meest wijze worden beschouwd. Het is de ironie van de geschiedenis dat 
het Beel zou zijn die na zijn aftreden als premier in de functie van Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon heeft moeten trachten de nodige voor
waarden voor de invoering van die rechtsorde naar het model van de 
grondwetsherziening-1948, in al zijn positieve zwaarte, in Indonesië te 
creëren en daarvoor zelfs een tweede militaire actie heeft moeten lanceren.

b. Invoering van het instituut van staatssecretarissen
Conform het besluit van het kabinet van 27 oktober 1947 (agendapunt 3) 

om ter gelegenheid van de grondwetsherziening de mogelijkheid te schep
pen staatssecretarissen te benoemen, diende de regering tegelijk met het 
voorstel betreffende het nieuwe hoofdstuk XIV in de Grondwet een ontwerp 
van deze strekking in. Een dergelijk voorstel tot invoering van het instituut 
van staatssecretaris was al bij de grondwetsherziening van 1938 aan de orde 
gesteld in een minderheidsnota van een deel van de staatscommissie voor 
deze grondwetsherziening. De staatssecretarissen die deze nota op het oog 
had waren echter geen politieke figuren, maar administratieve hoofden van 
delen van ministeries die tegelijk met het kabinet zouden aftreden. De 
kwestie van de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris wilde 
deze nota overlaten aan de ontwikkelingen in de toekomst. Men wilde vol
staan met deze verantwoordelijkheid door de wet te laten regelen. De rege
ring heeft toen dit minderheids voorstel niet willen overnemen. In de 
Tweede Kamer is dit voorstel toch in een amendement-Goseling (R.K. 
Staatspartij) neergelegd en door een zeer ruime meerderheid aanvaard. Het 
aldus gewijzigde ontwerp tot grondwetsherziening haalde de eindstreep 
niet, omdat in tweede lezing - veroorzaakt door het ontbreken van steun 
voor andere onderdelen van het verzamelontwerp tot herziening van de 
Grondwet - de vereiste meerderheid ontbrak. Het voorstel tot invoering van 
het instituut van staatssecretarissen kostte daarom weinig voorbereiding 
(geen onderwerp van studie voor de staatscommissie); blijkens de debatten 
in de Kamers (najaar 1946-begin 1947) over een mogelijke grondwetsherzie
ning was een ruime meerderheid in het parlement nog steeds voorstander 
van de invoering van dit instituut. Wel gaf de regering hierdoor aanleiding 
voor de vraag of niet meer partiële herzieningen van de Grondwet moesten 
worden overwogen - zoals bijvoorbeeld Romme die met het oog op de be
scherming van de democratie nodig vond - naast de invoering van het 
hoofdstuk XIV in de Grondwet.22

In de Memorie van Toelichting op het voorstel tot invoering van het in
stituut van staatssecretaris sloot de regering aan op de steun die het voorstel 
tot invoering van dit instituut in 1938 had gekregen. Zowel de noodzaak om 
het aantal ministers beperkt te houden of zelfs te verminderen, hetgeen van 
betekenis werd geacht voor "het bepalen van het beleid ter zake van de alge
mene beginselen van de regeringspolitiek", als de behoefte om juist met het
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oog op de verdere voorbereiding van een nieuwe rechtsorde voor de gebie
den van het Koninkrijk bij het Departement voor Overzeese Gebiedsdelen 
een of meer staatssecretarissen te benoemen, hadden de regering er toe ge
bracht het instituut van staatssecretaris in te voeren. De hoofdgedachte van 
de regering over de positie van de staatssecretaris was: de staatssecretaris is 
intern onder-minister; extern is hij in elk geval waarin hij optreedt minis
ter, zowel tegenover de burgers, ook inzake de wettelijke bevoegdheden van 
de minister, als tegenover het parlement, doch dit laatste onverminderd de 
interne onderschikking aan de minister en de verantwoordelijkheid van 
deze. Het contraseign van een staatssecretaris zou mitsdien gelden als me
deondertekening van een minister overeenkomstig het laatste lid van art. 
79 van de toen geldende Grondwet. De rest liet de regering over aan de ont
wikkeling in de praktijk.23

Uit het Voorlopig Verslag bleek dat vrijwel alle groeperingen in de Twee
de Kamer ingenomen waren met het voorstel. De positie in staatsrechtelijk 
opzicht van de staatssecretaris was echter bron van veel vragen. Is deze 
staatssecretaris ook verantwoordelijk voor besluiten van de ministerraad, 
waarvan hij geen deel uitmaakt? Wie draagt verantwoordelijkheid tegen
over het parlement? Wat gebeurt er als een motie van wantrouwen jegens 
de staatssecretaris wordt ingediend en aangenomen? Moet bij ontslag van de 
minister de staatssecretaris volgen? Kan de Kamer bij begrotingsbehandeling 
eisen dat de minister de taak van de staatssecretaris, bij de verdediging van 
onderdelen van het budget, overneemt? Moest de staatssecretaris niet liever 
"onder-minister" worden genoemd?

In de Memorie van Antwoord liet de regering uitkomen dat het instituut 
van staatssecretaris voorzichtig zou moeten worden ingevoerd, omdat ook 
bijzondere eisen aan hem zouden worden gesteld. Enerzijds moest het gaan 
om een persoon van gewicht om met gezag in het parlement te kunnen op
treden, anderzijds moest deze persoon bereid zijn zich te richten naar de al
gemene politieke inzichten van zijn minister. Met andere woorden: het in
stituut diende een bron te zijn van harmonie, niet van conflicten, op basis 
van een subtiele bereidheid tot geven en nemen. Ook al zou de ontwikke
ling van het instituut van staatssecretaris het antwoord op veel vragen uit 
het Voorlopig Verslag moeten geven, toch kon de regering een aantal kwes
ties oplossen. Zo was de regering er zeker van dat een staatssecretaris moest 
aftreden, zonder gevolgen voor de minister, als een motie van wantrouwen 
jegens de staatssecretaris was aanvaard. Wanneer de minister tot heengaan 
zou worden gedwongen, moest de staatssecretaris vrijwel steeds volgen, 
tenzij het zonneklaar was dat de staatssecretaris volkomen buiten het con
flict stond dat de minister tot heengaan noopte en dat hij met diens opvol
ger tot volledige overeenstemming kon komen. Indien de Kamer de verde
diging van de begroting door de staatssecretaris minder juist zou achten, zou 
daarmede te kennen worden gegeven dat de Kamer de "delegatie" aan de 
staatssecretaris minder juist zou achten. Daarvoor moesten wel bijzonder 
gewichtige redenen aanwezig zijn. Toch bleef in deze kwestie de minister 
uiteindelijk verantwoordelijk, zodat hier het gewoonterecht de weg moest
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wijzen. In de regel zou de staatssecretaris de politieke kleur aannemen van 
de minister van zijn departement. Niet uitgesloten was echter, dat, wanneer 
in een kabinet verschillende groepen samenwerken, de staatssecretaris een 
andere politieke kleur zou hebben dan zijn minister. Zo goed als een minis
ter zich rekenschap dient te geven of hij zich kan verenigen met een besluit 
van de ministerraad, zo moest een staatssecretaris zich afvragen of hij ver
antwoordelijkheid kan nemen voor de uitvoering van de aanwijzingen van 
de minister. De staatssecretaris contrasigneert, voor zover hij binnen het 
raam van de ministeriële aanwijzingen optreedt, met eigen bevoegdheid. 
Het was verder de bedoeling dat de staatssecretaris slechts aan het beraad van 
de ministerraad zou deelnemen, indien hij daartoe zou worden uitgeno
digd. Een stem zou hij in dit beraad dan niet hebben. Verder was op de 
staatssecretaris van overeenkomstige toepassing, hetgeen in de Grondwet is 
bepaald omtrent de minister, zoals de verantwoordelijkheid van de minis
ter voor het beleid, de verantwoordingsplicht van de minister tegenover het 
parlement en dergelijke. De naam was gekozen, omdat de term "ondermi
nister" aan het gewicht van de functie afbreuk kon doen.24

De Kamerbehandeling op 29 april 1948 was kort Tilanus was de eerste 
spreker en verklaarde zich falikant tegen het ontwerp van wet. Zijn bezwaar 
was dat er te veel onzekerheid bestond over de staatsrechtelijke kant van de 
staatssecretaris. Volgens hem prefereerden de Kamers met verantwoorde
lijke ministers te overleggen in plaats van met ambtenaren, die dan tijdelijk 
als minister zouden optreden. Met name had Tilanus bezwaar tegen de hoge 
salarissen die deze functionarissen zouden vorderen en tegen de onvermij
delijke optuiging van deze personen met "kleinere sterren", "om van secre
tarissen en anderen maar niet te spreken". Hij vond dan ook de nieuw te 
benoemen functionaris een povere figuur, wiens functies het best konden 
worden vervuld door de secretaris-generaal, vooral waar het ging om de de
partementale organisatie of de doorvoering van de grote lijnen die door de 
minister waren uitgestippeld. De overige sprekers sloten zich wat betreft het 
onderhavige ontwerp aan bij het door De Wilde (ARP) uitgesproken ver
trouwen in het instituut van staatssecretaris, mits goed gehanteerd. Wél zag 
De Wilde problemen in de verhouding tot het parlement - dat naar de erva
ring had geleerd, na de invoering van de mogelijkheid voor de minister 
zich door ambtenaren te laten bijstaan, liever met een volwaardige minister 
te doen had - en tot de secretaris-generaal. Zijn fractie had de vrees dat pos
ten gecreëerd werden om bij een kabinetsformatie tot overeenstemming te 
komen, maar De Wilde vertrouwde er op dat het niet zou komen tot een 
dergelijke verwildering. Niet alle departementen hadden immers ook een 
staatssecretaris nodig. Van der Goes wilde nog wel kwijt dat hij vond dat de 
staatssecretaris staatsrechtelijk een hybridisch karakter had, terwijl Vonk 
(VVD) wees op het succes van het instituut van staatssecretaris in België. 
Het was Hoogcarspel die voor de CPN één groot bezwaar tegen het wets
voorstel aandroeg. Hij achtte het onmogelijk dat een staatssecretaris verant
woording droeg tegenover het parlement voor dingen, waarover de minis
ters hadden beslist.
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In zijn antwoord wees Beel op de voordelen van de invoering van dit in
stituut, waardoor de minister in staat zou worden gesteld zich tot de grote 
lijnen van het regeringsbeleid te beperken, terwijl anderzijds tal van onder
delen van het beheer van een ministerieel departement meer tot in details 
konden worden verzorgd. Door de ontwikkelingen op internationaal terrein 
en door de toekomstige Unie-opbouw met Indonesië sterk belaste departe
menten als Economische Zaken, Financiën, Buitenlandse Zaken, Oorlog en 
Marine konden door staatssecretarissen goed worden geholpen. De positie 
van de staatssecretaris was sterk genoeg om tegenover het parlement het 
welslagen van dit instituut mogelijk te maken, terwijl ten opzichte van de 
secretaris-generaal de positie duidelijk was: de staatssecretaris staat boven 
deze hoogste ambtenaar en heeft de zorg voor beleid. De overige problemen 
wuifde Beel weg met de opmerking dat men de problemen rond de staatsse
cretaris niet te ernstig moest zien en de praktijk alle kwesties wel zou oplos
sen. Het wetsontwerp werd na dit korte debat zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen, waarbij Tilanus en Hoogcarspel aantekening wensten van het 
feit dat zij en de leden van hun fracties hadden tegengestemd.25

In de Eerste Kamer kreeg dit voorstel zeer weinig aandacht. In de monde
linge fase heeft alleen Kropman (KVP) op 26 mei 1948 het woord over dit 
voorstel gevoerd. Hierbij wees hij vooral op het politieke karakter van de 
staatssecretaris en de problemen die hieruit konden voortvloeien. Toch 
steunde hij het voorstel van harte. Beel haakte op dit betoog in door aan te 
scherpen dat een staatssecretaris bij conflicten met de Kamer onder bepaalde 
omstandigheden zal moeten heengaan, evenzo wanneer er conflicten zijn 
tussen hem en de betrokken minister. Politiek had de staatssecretaris zeker 
geen aangenaam leven. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stem
ming, met aantekening van de tegenstemmen van de communisten, aange
nomen.26

Bij de tweede lezing bleven de stemverhoudingen ongewijzigd ten op
zichte van de eerste lezing. In de Tweede Kamer drong op 19 augustus 1948 
Tilanus er op aan de staatssecretaris niet in te voeren; zijn CHU en de CPN 
stemden weer tegen. In de Eerste Kamer kwam de staatssecretaris er door 
met alleen de CPN tegen. De grondwetsherziening ten behoeve van het in
stituut van staatssecretaris verscheen op 3 september 1948 in het Staatsblad 
(1.412).27

De katholieken, die ook al voor de oorlog hadden aangedrongen op in
voering van dit instituut, zouden de eerste staatssecretaris mogen leveren, 
namelijk mr. W.C.L. van de Grinten, die met ingang van 25 januari 1949 
ging optreden als staatssecretaris van Economische Zaken, speciaal belast 
met de organisatie van het bedrijfsleven (i.c. de Publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie) zoals het KB van 24 december 1948 bekend maakte, onder de 
KVP-minister Van den Brink. Enkele maanden later volgden de benoemin
gen van vice-admiraal H.C.W. Moorman tot staatssecretaris van Marine en 
van mr. W.A. Fockema Andreae tot staatssecretaris van Oorlog. Moorman 
was katholiek, maar niet aangesloten bij een politieke partij; Fockema 
Andreae was lid van de VVD. De minister van Oorlog en van Marine a.i.,
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mr. W.F. Schokking, was lid van de CHU. Een taakomschrijving was voor 
deze twee staatssecretarissen niet verschenen. Dat geschiedde wel bij de vol
gende twee benoemingen tot staatssecretaris, namelijk die van mr. N.S. 
Blom (partijloos) met ingang van 14 februari 1950 bij Buitenlandse Zaken 
voor de materie inzake de verhouding met Indonesië en van mr.dr. A.A. 
van Rhijn (PvdA) met ingang van 15 februari 1950 bij Sociale Zaken voor 
een reeks onderwerpen. Blom en Van Rhijn waren ambtenaren bij deze de
partementen geweest.28

De wijze waarop vrijwel alle politieke partijen, die deelnamen in het ka- 
binet-Drees-Van Schaik, aan bod kwamen in de verdeling van de staatsse
cretariaten wees er op dat het staatssecretarisschap niet alleen een taakver
lichting betekende voor sommige ministers, maar ook een element in het 
politieke krachtenveld van een kabinet. De benoeming van twee hoge amb
tenaren tot staatssecretaris kon de indruk wekken dat het instituut tot een 
begerenswaardige salarisverhoging voor hoge ambtenaren was geworden in 
plaats van een politiek instituut dat met de grondwetsherziening allereerst 
was bedoeld. Tenslotte was het voor het parlement onduidelijk op welke 
terreinen men de staatssecretaris kon aanspreken, tenzij telkens bij KB de 
taakomschrijving werd bekend gemaakt.

Het zijn deze vraagstukken die aan bod kwamen met de behandeling van 
het wetsontwerp Nadere voorzieningen in verband met de invoering van 
de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris (inge
diend: 17 november 1949). In dit wetsontwerp werd beoogd alle bevoegdhe
den en verplichtingen in het algemeen of in het bijzonder krachtens de wet 
aan het hoofd van een ministerieel departement verleend of opgelegd mede 
te doen toekomen aan ministers Zonder Portefeuille of staatssecretarissen, 
optredend als minister. Vervolgens werden het salaris en het pensioen van 
de staatssecretaris geregeld en tenslotte de terugwerkende kracht bepaald op 
1 januari 1949. Onder druk van de Kamer werd bij Nota van Wijziging in 
dit wetsontwerp opgenomen dat de minister, voor wiens departement een 
staatssecretaris is benoemd, in de Staatscourant bekend maakt met welke 
taak de staatssecretaris in het bijzonder zal worden belast. Bij de debatten 
over dit wetsontwerp - op 14 juni 1950 in de Tweede Kamer en op 23 januari 
1951 in de Eerste Kamer - zijn de eerste resultaten van het instituut van 
staatssecretaris beoordeeld en besproken, waarbij de politieke verantwoor
delijkheid van en het contrasigneren door de staatssecretaris belangrijke 
thema's vormden. Veel vragen van de Tweede Kamer uit 1948 over de 
staatsrechtelijke positie van de staatssecretaris werden toen pas beant
woord.29
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c. Voorstellen vanuit de Tweede Kamer tot verdere grondw etsherziening

1. Een algem ene grondw etsherziening en een pream bule op de Grondwet 
ter discussie

De regering had met het oog op de nieuwe rechtsorde met de overzeese 
gebieden haast. De Grondwet moest op korte termijn ruimte bieden voor 
deze rechtsorde. Vandaar dat de regering slechts met het voorstel tot invoe
ring van hoofdstuk XIV was gekomen, waaraan het oude ontwerp tot in
voering van het instituut van staatssecretarissen was toegevoegd. Veel was 
het niet en mocht het ook niet worden. Lieftinck kreeg dan ook in het kabi
net, toen de grondwetsherziening aan de orde was, te horen dat zijn idee om 
bij deze herziening de verplichting tot de tweejaarlijkse begroting (sedert 
1922: de mogelijkheid) in te voeren, alleen maar bij initiatief vanuit de Ka
mer kon worden verwezenlijkt.30 Het parlement heeft het besluit van de re
gering uit september 1947 om slechts een partiële grondwetsherziening op 
zeer korte termijn te bevorderen gebillijkt, al is vanuit de Tweede Kamer 
wel getracht bij deze grondwetsherziening nog meer partiële wijzigingen 
doorgevoerd te krijgen, zoals nog zal worden uiteengezet.

Van der Goes en Romme hebben van de gelegenheid van de partiële her
ziening van de Grondwet gebruik gemaakt om de regering aan de toezeg
gingen tot een algehele herziening van de Grondwet te herinneren. Nog 
steeds had de regering namelijk niet officieel afstand genomen van het 
voorstel van Romme om alvast een staatscommissie aan voorstellen voor 
een dergelijke herziening, los van die voor de herziening van de structuur 
van het Rijk, te laten werken. De verwachting was ook dat die nieuwe 
structuur van het Rijk in 1949 zijn beslag zou krijgen. Al te lang kon het 
derhalve niet meer duren of die staatscommissie zou hoe dan ook worden 
ingesteld. Vanuit dit perspectief heeft Van der Goes kennelijk reden gezien 
om bij afzonderlijke nota, toegevoegd aan het Voorlopig Verslag op de rege
ringsvoorstellen, een lijst van suggesties voor een dergelijke herziening van 
de Grondwet voor te leggen. Zo wenste hij een betere indeling van de 
Grondwet, waarbij de klassieke grondrechten voorop zouden staan, gevolgd 
door sociale rechten, de bepalingen omtrent het hoogste gezag, het staats
hoofd, het kabinet, het parlement, de adviesorganen en de territoriale, res
pectievelijk functionele gemeenschappen. In dit systeem zouden volgens 
hem plaats moeten krijgen de vrijheid van alle openbare belijdenis, de er
kenning van de wijzigingen in de verhouding tussen regering en volksver
tegenwoordiging, de uitbreiding van het aantal Kamerleden en de wettelijke 
erkenning van politieke partijen, met rechten en plichten (aan dit laatste 
onderwerp is naar aanleiding van een passage in de Proeve van een rege- 
ringsprogram-1946 afzonderlijk aandacht besteed in hoofdstuk I, par. IILb.3 
in dit boek). In de nieuwe door Van der Goes bepleite opzet van het staats
bestel zou de nadruk vallen op de verdediging van de democratie, waarbij 
de deugdelijk bevonden beginselen uit de oude Grondwet versterkt zouden 
worden (zie ook hoofdstuk I, par. V). "De Grondwet zou dienen te registre
ren de wijzigingen, die zich in de rechtsopvattingen voltrekken ten aanzien
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van de taakverdeling tussen Regering en Parlement. De Regering dient te 
worden erkend als bewindvoerster van ’s lands zaken, ook voor zover daar
voor wetgeving noodzakelijk is; het Parlement zal dienen te worden gezien 
als controle-orgaan op het beleid der Regering, waarbij het ook voor de toe
komst de algemene lijnen dient te trekken." Om zijn controlerende taak 
naar behoren te kunnen uitoefenen diende het parlement naar de opvatting 
van Van der Goes een nieuw criterium te hebben, "in welke gevallen de 
medewerking aan de wetgeving dient te blijven geschieden op de oude voet, 
en wanneer deze zal kunnen bestaan uit de controle van - en eventueel het 
bezwaar maken tegen - ter visie gelegde ontwerp-Regeringsverordeningen" 
(deze gedachte over een vereenvoudigde procedure zou bij de grondwets
herziening van 1953 ten aanzien van verdragen worden ingevoerd). In de 
Memorie van Antwoord betuigde de regering alle waardering voor dit ini
tiatief van Van der Goes. Zij zou zich nader beraden over de vraag of het 
tijdstip van een algemene herziening van de Grondwet was aangebroken.31

Romme heeft op 29 april 1948 in de Tweede Kamer dit antwoord van de 
regering wel erg ironisch genoemd, aangezien de regering zich eerder had 
vastgelegd op een algemene herziening van de Grondwet. De zaak nogmaals 
overwegen leek hem vreemd. Daar liet hij het bij. Het voorstel-Van der 
Goes werd verder voor kennisgeving aangenomen, behalve door Tilanus, 
die wat stekelige opmerkingen kwijt wilde. Deze vond dat het voorstel niet 
had mogen worden uitgebracht, omdat een algemene herziening van de 
Grondwet niet aan de orde was. Hij sprak de verdenking uit dat Van der 
Goes slechts een stunt had willen uithalen om als "paladijn van vooruit
strevendheid, iemand die alleen voor de vernieuwingsgedachte opkomt" 
zich aan de volke te vertonen. Van der Goes achtte het evenwel een goed 
recht om naar aanleiding van de voorstellen tot beperkte grondwetsherzie
ning ideeën te lanceren over de gehele Grondwet en vooral op die punten, 
die het wel en wee van de natie konden bepalen.32

In de Inleiding op dit hoofdstuk werd gewag gemaakt van het voorstel 
van de kant van de Tweede Kamerfractie van de KVP, zoals nader toegelicht 
door Romme, om bij een mogelijke algemene grondwetsherziening aan
dacht te besteden aan het vraagstuk hoe de democratie te beschermen tegen 
die groepen die gebruik wilden maken van de democratische beginselen om 
de democratie om zeep te helpen. Romme had zich in het najaar van 1947 
in de Kamer niet geheel tevreden getoond met het besluit van de regering 
om een beperkte herziening van de Grondwet met het oog op de nieuwe 
rechtsorde binnen het Rijk te bevorderen, omdat hij het noodzakelijk vond 
het communisme een halt toe te roepen en de democratie juist via de 
Grondwet te laten beschermen tegen aanslagen van binnenuit. Hetgeen in 
het Westen als een machtsgreep door de communisten in Tsjechoslowakije 
in februari 1948 werd gezien had de urgentie voor een dergelijke bescher
ming naar diens overtuiging alleen maar onderstreept. Romme stond in 
deze overtuiging, blijkens de hiervoor genoemde voorstellen van Van der 
Goes, niet alleen, al verschilden zij van mening over de middelen om het 
doel te bereiken. Van der Goes zocht de democratie te versterken door de
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politiek te verhelderen. De door hem voorgestane wetgeving op de politieke 
partijen en een tuchtrecht voor bestuurders en vertegenwoordigers van die 
partijen konden eveneens voor dit doel worden gehanteerd (zie hoofdstuk I, 
par.HI.b.3).

Aldus is het niet te verwonderen dat bij gelegenheid van deze beperkte 
voorstellen tot herziening van de Grondwet de KVP-fractie in de Tweede 
Kamer er toe kwam in het Voorlopig Verslag er voor te pleiten om in de 
Grondwet een formule op te nemen, welke een einde zou moeten maken 
aan de vrijheid om de democratie - hieronder werd verstaan de vrije volks
invloed en de eerbiediging van de rechten van de mens - te ondermijnen. 
Concreet stelde de KVP-fractie voor om aan de Grondwet een inleidend ar
tikel toe te voegen, waarin de democratie, zoals hiervoor genoemd, werd 
omschreven en werd bepaald dat handelingen en uitlatingen gericht op 
aantasting van die bestuurs- en rechtsorde strijdig waren met het algemeen 
belang en de openbare orde. Een bijzondere wet ter bescherming van deze 
orde kon regels geven, welke de vrijheid van de drukpers konden beperken 
of het passief kiesrecht aan bepaalde personen konden ontnemen. Een der
gelijke wet zou, aldus dit KVP-voorstel, met twee-derde der uitgebrachte 
stemmen in het parlement moeten worden aangenomen, gewijzigd of inge
trokken. Het voorstel had een historisch voorbeeld. In de staatsregeling van 
1798 van Nederland was een inleidend artikel opgenomen over het doel 
van de "maatschappelijke vereniging" en ook in een aantal geldende con
stituties in het buitenland waren de grondslagen van het staatsbestel via een 
eerste artikel verankerd-33

Zoals al in het hoofdstuk B innenlandse Zaken, onder Vl.a, is vermeld 
heeft Romme een der gelijke herziening van de Grondwet ook bedoeld in 
zijn brief aan Beel van 4 maart 1948, toen hij de regering enkele suggesties 
deed om het communistisch gevaar tegemoet te treden. Daar is ook beschre
ven dat de regering een der gelijke grondwetswijziging niet mogelijk en niet 
nodig vond. Dit besluit van de regering werd nu officieel de Kamer medege
deeld. Blijkens de Memorie van Antwoord onderkende de regering de sterk 
gegroeide behoefte om stelling te nemen tegen elke poging tot aanranding 
van de democratische orde en stond vanuit haar verantwoordelijkheid voor 
de handhaving van de openbare orde niet afwijzend tegenover het voorstel. 
Aan de andere kant meende de regering dat een zodanig principieel punt 
zorgvuldige overweging vereiste, waardoor deze zaak niet in concrete vorm 
bij deze grondwetsherziening aan de orde kon worden gesteld. De regering 
vroeg zich in dit verband af of het niet tot het wezen van de democratie be
hoorde bepaalde handelingen of uitlatingen, zoals het (KVP-)voorstel die 
wilde uitsluiten, in woord en geschrift - mits niet onwettige middelen te 
baat werden genomen - toe te laten. Overigens bood de Grondwet zoals die 
luidde naar het oordeel van de regering voldoende mogelijkheden tot be
scherming van de democratische orde.34

In de Kamer zei Romme op 29 april 1948 deze houding van de regering te 
betreuren. Hij bleef het een lacune achten dat er in de Grondwet geen gren
zen werden aangegeven voor het gebruik van de vrijheid van vereniging,



vergadering, meningsuiting en drukpers, waardoor het aan de wetgever 
werd overgelaten die grenzen te bepalen. Volgens Romme was de conse
quentie dat de vernietiging van de vrijheden grondwettelijk was gewaar
borgd in de rechtsorde van Nederland. Zulks was volgens hem in strijd met 
de algemene rechtsovertuiging in het land. Daarom wilde Romme via een 
inleidend artikel die grondwettelijke waarborg voor de vrijheid om de vrij
heid van allen aan tasten wegnemen, waarbij hij wel zei zich te kunnen 
voorstellen dat hiervan slechts in een uitzonderingstoestand gebruik zou 
worden gemaakt. Van der Goes voelde niets voor het k 1'improviste toe
voegen van een preambule op de Grondwet. De mogelijkheden tot beper
king van de grondrechten bij de wet waren er; de wetgeving moest alleen 
die beperkingen meer naar de eisen van de tijd formuleren. Tilanus liet we
ten dat een dergelijke zware zaak als een preambule voor de Grondwet door 
de regering diende te worden voorgesteld, met advies van de Raad van Sta
te. Met andere woorden: een initiatiefvoorstel van de Kamer kon op dit ter
rein volgens hem niet. Voor Hoogcarspel (CPN) kwam het er op neer dat uit 
vrees voor de democratie - namelijk het optreden van groepen die men niet 
wilde, i.c. de communisten - wegen en middelen werden bedacht om de de
mocratie om hals te brengen. Hij zag een neofascistische staat ingevoerd, 
omdat het begrip "strijdig met het algemeen belang" bij bepaalde handelin
gen of uitlatingen in het KVP-voorstel tot een preambule tot misbruik aan
leiding kon geven: wie bepaalt wat algemeen belang is? De regering bleef bij 
haar standpunt. De overheid kon naar het oordeel van Beel voldoende op
treden in geval van misbruik van grondrechten. Zo was er de mogelijkheid 
om besluiten van gemeentebesturen, waarbij medewerking werd verleend 
aan groepen van de bevolking, die de bestaande bestuurs- en rechtsorde 
aantastten, te vernietigen. Voorts vermeldde Beel dat de minister van Justi
tie aanvulling van het wetboek van strafrecht met bepalingen omtrent de 
schending van geheimen overwoog.35

Om de belofte tot algehele herziening van de Grondwet in te lossen werd 
in 1950 een staatscommissie ingesteld onder leiding van de vice-minister- 
president en minister Zonder Portefeuille in het kabinet-Drees I, mr. J.H.R. 
van Schaik. Zowel in het interimrapport van juli 1951 als in het Eindrapport 
van de staatscommissie tot herziening van de Grondwet, ingesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 17  april 1950 ,nr. 25  (‘s-Gravenhage 1954), zijn voorstel
len gedaan om de door Romme en zijn fractie gesignaleerde leemtes in de 
beveiliging van het staatsbestel tegen aanslagen van binnenuit door ge
bruikmaking van de democratische regels op te vullen. Bij deze voorstellen 
werd aangeknoopt bij hetgeen de staatscommissie tot herziening van de 
Grondwet in 1936 in overweging had gegeven. Zo sprak de staatscommissie- 
Van Schaik de wens uit om in de Grondwet artikelen te doen opnemen om 
het mogelijk te maken revolutionaire vertegenwoordigers van het lidmaat
schap van de vertegenwoordigende lichamen vervallen te doen verklaren. 
Evenzo werd voorgesteld om het grondwetsartikel betreffende de vrijheid 
van drukpers - niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de druk
pers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoorde-
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lijkheid volgens de wet (art. 7, GrW. 1938; 1946; 1948) - te doen uitbreiden 
met een tweede lid, waarbij met inachtneming van bij de wet te stellen re
gels de Koning, de Raad van State gehoord, een bepaalde uitgave, welke de 
veiligheid van de staat aantastte of ernstig in gevaar bracht, tijdelijk kon 
verbieden. Een zodanig besluit moest onverwijld aan de Staten-Generaal 
worden medegedeeld. Het besluit zou worden ingetrokken, wanneer bij een 
uitspraak der Kamer niet twee-derde der uitgebrachte stemmen zich voor 
het verbod zouden hebben verklaard. De regering heeft deze voorstellen uit 
het interimrapport en het eindrapport niet gevolgd. In deze richting was ook 
het voorstel-Romme, dat als minderheidsnota van KVP-, ARP- en CHU- 
leden van de commissie-Van Schaik bij het eindrapport van deze commis
sie is gevoegd, bedoeld om in aansluiting op hetgeen Romme in zijn N ieu 
we grondwetsartikelen (1945) had bepleit een inleidend artikel op de Grond
wet op te nemen: "Het Staatsbestel van het Koninkrijk wordt gedragen door 
de erkenning van God als Schepper en Bron van het recht". Hiermee werd 
immers naar Romme's opvatting de diepste gedachte ter zake van de ont
wikkeling van het staatsleven vastgelegd. Hoewel in deze nota werd erkend 
dat niet alle burgers van het Koninkrijk de inhoud van de voorgestelde be
paling konden onderschrijven en het artikel geen achterstelling beoogde 
van degene "die de aldus uitgesproken waarheid niet vermag te aanvaar
den", stond dit voorstel - dat in 1946 al te onderkennen was geweest in de 
preambule van Romme's schets voor een minimum-regeringsprogram en 
vandaar in een door de socialistische fractievoorzitter in de Tweede Kamer 
Van der Goes geamendeerde versie in de Proeve van een program-1946 en 
vervolgens in de regeringsverklaring van Beel terecht was gekomen (zie 
hoofdstuk I, par. M.a) - op gespannen voet met de geestelijke vrijheid. De 
aanhef van de Proeve, zoals bekend gemaakt in de genoemde regeringsver
klaring, had voor de burgers nog weinig consequenties: zij gaf aan vanuit 
welke geest de regering het beleid wilde voeren. Indien echter dit voorstel 
van Romme zo ongewijzigd in de Grondwet zou worden opgenomen, kon 
hiermee een handvat worden geboden om hen, die zich actief tegen de in
houd van dit artikel zouden verzetten, te bestrijden. Bij Romme vormde dit 
artikel dan ook een sluitstuk van de hiervoor genoemde bepalingen om
trent de revolutionaire vertegenwoordigers in de Kamers, Provinciale Sta
ten en Gemeenteraden en de beperking op de drukpersvrijheid. In de com
missie-Van Schaik, waarin uiteraard ook de grote niet-confessionele politie
ke groeperingen in Nederland waren vertegenwoordigd, kon voor dit voor- 
stel-Romme geen meerderheid worden gevonden.

2. Geen grondw etsw ijziging voor de verblijfkosten van de Kamerleden
Vanaf het begin van het Koninkrijk kende de Grondwet een bepaling 

over de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Bij de 
grondwetsherziening van 1848, die de grondslag legde van het moderne 
parlementaire stelsel van ons land, is evenwel deze vergoeding verlaagd, al 
bleef een reiskostenvergoeding naar afstand bestaan. Het bedrag was in 
overeenstemming gebracht met de algehele verarming van het land en me
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de voortgevloeid uit de overweging dat het bedrag voldoende moest zijn 
om goede volksvertegenwoordigers te krijgen en hen, die slechts uit waren 
op de schadeloosstelling, af te schrikken. Pas in 1917 en 1922 werd het bedrag 
in de Grondwet geleidelijk van 2000 gulden per jaar opgetrokken tot 5000 
gulden per jaar. Een voorstel presentiegeld in te voeren (1917) leed evenwel 
schipbreuk. Bij de grondwetsherziening van 1938 werd uit bezuinigings- 
overwegingen het bedrag voor schadeloosstelling met 500 gulden per jaar 
verlaagd. Onder druk van de katholieken en socialisten (resp. RK Staatspar
tij en SDAP) had de regering het voorstel tot verlaging tot dit bedrag beperkt. 
Ook de toelage voor de voorzitter en de pensioenbijdrage werden verlaagd. 
Evenzo werden de uitzonderingen op de schadeloosstelling uitgebreid. Ver
standig was het opnemen in de Grondwet van de mogelijkheid voor de 
wetgever om de in de Grondwet genoemde bedragen voor schadeloosstel
ling, pensioen en toelage (voorzitter Tweede Kamer) te wijzigen. Een zoda
nige wet zou niet kunnen worden aangenomen dan met de stemmen van 
twee-derde van het aantal leden, waaruit elk der Kamers bestaat (art. 92, 
GrW 1938/1946). De gave gulden, zoals die tot dan toe zich weerspiegeld zag 
in de bedragen, genoemd in de Grondwet, was immers los gelaten (1936). Nu 
de bedragen waren verlaagd, leek het redelijk de ruimte te hebben om naar
gelang de koopkracht en de situatie van de staatskas de bedragen voor de 
schadeloosstelling en dergelijke voor de Kamerleden aan te kunnen passen 
zonder een grondwetsherziening.36

Nadat bij de wet van 11 mei 1946 (Stbl.G.112) ook de rechtspositie van de 
leden van de Tweede Kamer voor de bezettingstijd was geregeld - van 15 
september 1941 tot de inwerkingtreding van het Besluit Tijdelijke Staten- 
Generaal (F.131) werd hun (of erfgenamen) pensioen toegekend, alsof zij 
met ingang van de eerstgenoemde datum ontslag zouden hebben genomen 
(de gezuiverde leden uitgezonderd) -, werd de schadeloosstelling van de Ka
merleden aangepakt. Zoals uiteengezet in de hoofdstukken Sociale Zaken 
(par. VI) en Binnenlandse Zaken (par. Iïï.c) zijn kort na de oorlog voor de 
werknemers en vervolgens voor de ambtenaren lonen en salarissen aange
past aan de geldontwaarding en de nieuwe koopkrachtverhoudingen. In dit 
kader paste het ook voor de leden van de Tweede Kamer hun schadeloos
stelling en pensioenvoorziening (zie de herziening van de pensioenen on
der Binnenlandse Zaken, par. IV), alsook de toelage voor de Kamervoorzit
ter te herzien, conform de nieuwe, bij de herziening van de Grondwet in 
1938, geschapen mogelijkheden. Een eerste stap daartoe was het op het peil 
van vóór 1938 brengen van de schadeloosstelling voor de Kamerleden, hun 
pensioenvoorziening en de toelage voor de Kamervoorzitter bij de wet van 
13 juni 1946 (Stbl.G.149). De datum van ingang voor deze verhoging werd 6 
augustus 1945, de datum dat de Staten-Generaal in een of andere vorm weer 
gingen functioneren (het regeringsvoorstel - verhoging per 1 januari 1946 - 
werd onder druk van het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer losgela
ten). Deze verhoging liep in percentage parallel met hetgeen voor ambtena
ren aan salarisverhoging in het vat zat, zodat daartegen van geen enkele 
kant in het parlement verzet rees. Wél kon de vraag gesteld worden of de
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toegankelijkheid van het Kamerlidmaatschap voor iedereen, uit alle streken 
des Iands, met deze verhoging wel voldoende verzekerd was. Zoals verder
op nog zal worden betoogd was een overgrote meerderheid in de Tweede 
Kamer overtuigd dat dat niet het geval was.37

Was deze verhoging van het inkomen en het pensioen van het Kamerlid 
in 1946 onomstreden, dat was enigszins anders bij de volgende stap tot ver
betering van de financiële kant van het Kamerlidmaatschap. Hoewel de re
gering aanvankelijk het standpunt innam, dat eerst bij de algemene grond
wetsherziening de vraag onder ogen diende te worden gezien, of er grond 
bestond de schadeloosstelling op een hoger bedrag dan 5000 gulden te stel
len, heeft zij bij nadere overweging gemeend niet langer te moeten wachten 
met een herziening van dit bedrag en van het bedrag van het pensioen, 
waarbij vooral gewezen werd op de levensstandaard van dat moment. Op 11 
juni 1947 werd derhalve het voorstel ingediend om het maximumbedrag op 
6000 gulden te brengen. De pensioenuitkering werd voor elk jaar lidmaat
schap van 150 op 187.50 gulden gebracht, met een maximum van 3500 gul
den (in aansluiting op het systeem van de wet van 28 februari 1947, Stbl. H. 
73, inzake de uitkering ineens aan gepensioneerden). De herzieningen zou
den ingaan met ingang van 1 januari 1947. Hoogcarspel (CPN) verklaarde op 
1 juli 1947 in de Tweede Kamer, bij de behandeling van dit wetsvoorstel, dat 
gezien de slechte omstandigheden, waarin een groot gedeelte van de Neder
landse bevolking verkeerde (hierbij verwees hij naar de loonstop-1946), de 
vertegenwoordigers van die bevolking daarmee in de pas dienden te lopen. 
De CPN-fractie in de Kamer achtte verhoging van de schadeloosstelling, 
zeker voor de Kamerleden die ver weg woonden, gezien de prijsstijgingen 
gemotiveerd, maar niet gezien de toestand van het land. Zowel in de Twee
de Kamer op 8 juli 1947 als in de Eerste Kamer op 30 juli 1947 stemden de 
CPN-fracties (resp. 79-7 en 35-4) tegen het voorstel, dat op 1 augustus 1947 in 
het Staatsblad verscheen (H.279).38

In het Voorlopig Verslag van 3 mei 1946 van de Tweede Kamer op het 
wetsontwerp, dat de verlaging van de bedragen voor de schadeloosstelling 
en de pensioenen van de Kamerleden, alsmede voor de toelage van de Ka
mervoorzitter uit 1938 ongedaan maakte, hadden vrijwel alle leden van de 
toenmalige Kamer niet alleen een schadeloosstelling vanf 6000 gulden per 
jaar gevraagd, maar ook aangedrongen op het daarnaast invoeren van de 
vergoeding van de verblijfkosten. De toenmalige minister van Binnenland
se Zaken, Beel, had op 7 mei 1946 geantwoord dat de regering weliswaar van 
oordeel was dat art. 92 (GrW 1938/1946) zich niet verzette tegen de invoering 
van een vaste verblijfsvergoeding op basis van zöne-indeling, maar dat een 
dergelijke principiële zaak aan de orde diende te komen bij een grondwets
herziening. Nu de regering in 1948 met een voorstel tot herziening van de 
Grondwet was gekomen, nadat de schadeloosstelling op 6000 gulden was ge
bracht, lag het voor de hand de regering te houden aan haar eigen woorden.

Naast het voorstel tot invoeren van een preambule in de Grondwet heeft 
waarschijnlijk de fractie van de KVP in de Tweede Kamer - wier leden gro
tendeels op behoorlijke afstand van Den Haag woonden en ten dele aange-
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wezen waren op maaltijden en onderdak in de residentie tijdens de zittings
periodes - in het al eerder aangehaalde Voorlopig Verslag op de voorstellen 
van de regering tot herziening van de Grondwet ook het verzoek ingediend 
om de passage in art. 92 van de Grondwet (1938/1946), waarin de vergoeding 
van de reiskosten voor de Kamerleden was vermeld, te doen aanvullen met 
de term "verblijfkosten". Dit voorstel werd door de meeste andere fracties 
ondersteund. Het kabinet heeft op 19 april 1948, twee dagen na het uitbren
gen van het genoemde Voorlopig Verslag, dit voorstel besproken. Lieftinck 
wees dit voorstel af, omdat hij vreesde dat Kamerleden bij een ruime ver
goeding van de verblijfkosten voornamelijk in Den Haag zouden gaan ver
toeven. Ook vond hij dat dit een zaak was die bij een algehele herziening 
van de Grondwet diende te worden geregeld, niet bij een partiële, zoals de 
aanhangige. Hij stelde voor de wet op de schadeloosstelling voor Kamerle
den te doen herzien. Het kabinet nam dit voorstel over, zodat in de Memo
rie van Antwoord van 23 april 1948 werd medegedeeld dat de bedoelde wet 
wou zorden herzien en het bedrag van de schadeloosstelling zou worden 
gedifferentieerd naar de plaats van inwoning van het Kamerlid.

Bij de mondelinge beraadslaging over de regeringsvoorstellen tot grond
wetsherziening was Tilanus (CHU) met dit antwoord van de regering tevre
den, aldus zijn betoog van 29 april 1948. In zijn visie ging het hier om een 
belangrijke zaak, omdat hij het juist achtte dat de leden van de Kamer ble
ven wonen in de stad waar zij vandaan kwamen om het contact met de 
achterban te behouden. De zware lasten, uit de hotelrekeningen voortvloei
end, konden echter niet uit de normale onkostenvergoedingen worden be
taald. Romme onderstreepte deze stelling en sprak zelfs van een onhoudba
re toestand. Hij wist immers maar al te goed dat juist in zijn kring de finan
ciële vergoeding voor het Kamerlidmaatschap ten enen male onvoldoende 
was om behoorlijk rond te kunnen komen en dat de meeste KVP-Kamerle
den de eindjes aan elkaar knoopten door het houden van andere banen - 
bijvoorbeeld burgemeesterschap, functies in stands- en vakorganisaties, be
drijfsleven - of door interen op vermogen. Beel erkende de onbillijkheden 
in de geldende schadeloosstelling, die volgens hem bij gewone wetswijzi
ging moesten worden opgeruimd.39

Op 1 december 1949 is een wetsontwerp bij de Staten-Generaal ingediend 
met een nadere regeling van de schadeloosstelling voor de leden van de 
Tweede Kamer. De bedragen werden verhoogd, echter als kosten van ver
werving in verband met de administratieve kosten. In de schadeloosstelling 
werd differentiatie aangebracht. Op 7 juni 1950 werd dit voorstel met 73 te
gen 11 (CPN, SGP, enkele ARP-ers) in de Tweede Kamer, vervolgens op 1 
augustus 1950 met 38 tegen 3 (CPN) in de Eerste Kamer aangenomen. De wet 
verscheen op 2 augustus 1950 in het Staatsblad (K.331). Hiermee was de toe
zegging van de regering uit 1948 afgewikkeld.40 De volgende belangrijke sta
dia in de regeling van de schadeloosstelling van de Kamerleden waren de 
grondwetsherziening-1956, waarbij de bedragen uit de Grondwet werden ge
haald en de wetten tot regeling van de schadeloosstelling van de Kamerle
den van 18 december 1958 (Stbl. 625) en van 30 oktober 1968 (Stbl. 584). In
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deze wetten werd het bouwwerk van de finandën, pensioenen en wachtgel
den van de leden van de Tweede Kamer definitief opgetrokken.41 De 
Grondwet van 1983 bepaalt simpelweg dat geldelijke voorzieningen ten be
hoeve van leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun na
bestaanden bij de wet geregeld worden (met twee-derde van het aantal uit
gebrachte stemmen) (art. 63).

3. H et succesvolle voorstel tot invoering van de "burgerlijke" staat van 
beleg in de Grondwet

De Nederlandse Grondwet kende in 1948 (art. 195, 1938/1946) slechts de 
mogelijkheid om ter handhaving van de uit- en inwendige veiligheid elk 
gedeelte van het Rijk in staat van oorlog of beleg te verklaren. Daarbij kon
den grondwettelijke bevoegdheden van het burgerlijke gezag inzake open
bare orde en politie geheel of gedeeltelijk overgaan op het militaire gezag en 
burgerlijke overheden aan de militaire ondergeschikt worden. De Oorlogs- 
wet van 23 mei 1899, Stbl. nr. 128, ter uitvoering van het artikel uit de 
Grondwet (toentertijd: art. 187) regelde deze overgang en bepaalde ook hoe 
bestaande grondrechten als de vrijheid van drukpers, van briefgeheim en 
van vereniging en vergadering, de bescherming van de woning, alsook de 
bewegingsvrijheid in het kader van de staat van oorlog en beleg konden 
worden beperkt en civiele dienstverrichtingen konden worden gevorderd. 
De toekenning van deze vergaande bevoegdheden aan het militair gezag in 
de genoemde wet had de bedoeling in buitengewone omstandigheden de 
uitvoering van de militaire taak ter handhaving van de uit- of inwendige 
veiligheid van het Koninkrijk mogelijk te maken. In geval van een onmid
dellijk dreigend gevaar en daadwerkelijke oorlogvoering was de overgang 
van bepaalde bevoegdheden op het militaire gezag en het overlaten aan dat 
laatstgenoemde gezag van het opleggen van beperkingen in enkele grond
rechten, wanneer de staat van oorlog of beleg was afgekondigd, logisch. In 
geval echter van aanhoudende internationale of nationale spanningen, 
waarbij het Koninkrijk zich wel op een mogelijke strijd of ernstige nationale 
woelingen voorbereid hield zonder dat evenwel strijd werd gevoerd of 
daadwerkelijk werd ingegrepen in die woelingen, was de regeling omtrent 
de overgang van burgerlijk op militair gezag met de daaraan verbonden 
mogelijkheid de rechten van de burgers te laten inperken ongeschikt. Men 
kon moeilijk voor langere tijd het normale burgerlijke gezag buiten spel 
zetten, ook al was er dan een of ander constant dreigend gevaar. Men riep 
daarmee mogelijk meer problemen op dan er al waren. Het in het kader van 
de Oorlogswet-1899 opererende militaire gezag was immers niet geworteld 
in de bevolking en onervaren met de uitoefening van het burgerlijk gezag. 
Bij militaire operaties speelden deze bezwaren geen rol; bij een aanhouden
de inmenging van de militairen in het burgerlijk gezag voor een langere 
periode zonder militaire operaties stak in deze bezwaren de ondermijning 
van de rechtsorde die men hoopte te verdedigen.

Nog zeer recent had in de mobilisatietijd 1939-1940 de uitwerking van de 
staat van oorlog en de staat van beleg aanleiding gegeven tot een controver-
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se tussen de militaire autoriteiten en de regering. De staat van oorlog was 
ingevoerd bij de mobilisatie in Nederland op 1 september 1939, maar in de 
praktijk bleef de toepassing van de hiervoor genoemde bepalingen uit de 
Oorlogswet-1899 beperkt tot enkele artikelen ten gevolge van een gentle
men’s agreement tussen regering en opperbevelhebber van Land- en Zee
macht. De staat van beleg werd pas voor het gehele land afgekondigd op 19 
april 1940. De regering had de aandrang van de militairen om hiertoe eerder 
over te gaan zo lang weerstaan, omdat zij op de vrijheden en bevoegdheden 
van het Nederlandse volk geen inbreuk via het militair gezag wilde maken 
tenzij in het geval van uiterste noodzaak. Door deze controverse over de 
volledige toepassing van het militair gezag bij de staat van oorlog (en beleg) 
was het idee geboren om bepaalde bevoegdheden behorend bij de staat van 
beleg door burgerlijke autoriteiten te laten uitoefenen. Een voorstel tot in
voering van een dergelijke "burgerlijke" staat van beleg in de Grondwet was 
evenwel door de gebeurtenissen van mei 1940 gestrand. Overigens was dat 
voorstel ook gestuit op het verzet van diegenen in politiek Den Haag, die 
meenden dat de Grondwet de invoering van de "burgerlijke" staat van beleg 
naast de militaire staat van beleg niet toestond en dat de staat van oorlog en 
beleg altijd betekende het brengen van de hoogste macht in handen van het 
militair gezag. Los van de Oorlogswet-1899 had men in Nederland daarbij 
door de ervaring met het Militair Gezag zijn lesje over de inschakeling van 
militairen bij het bestuur van het land geleerd. Weliswaar gold voor het be
vrijde gebied, waarin het M.G. zich in het kielzog van de geallieerde bevrij
ders in de periode 1944-1945 in Nederland zou vestigen en namens de rege
ring het gezag zou uitoefenen, de bijzondere staat van beleg (KB van 11 de
cember 1943, Stbl. D.60) tot herstel en handhaving van de uit- en inwendige 
veiligheid van dit gebied, waarbij veel ruimere bevoegdheden aan het M.G. 
waren toegekend dan de Oorlogswet-1899 aan een dergelijk gezag had inge
ruimd. Maar aan de andere kant was er een ernstige gezagscrisis ontstaan, 
toen bleek dat het M.G., dat in theorie onderworpen was aan bij K.B. te ge
ven instructies, in de praktijk de regeermacht bij de bevrijding van het zui
den des lands haast autonoom uitoefende. De ministers stonden vrijwel 
machteloos tegenover de chef-staf M.G. (Kruis). Wat bedoeld was als schakel 
tussen de geallieerde militaire autoriteiten en de weer in het leven te roepen 
plaatselijke overheden, was uitgegroeid tot een zelfstandige macht. Kon 
men achteraf met betrekking tot het détournement de pouvoir van het M.G. 
de bijzondere oorlogsomstandigheden nog als excuus aanvoeren, waarvoor 
men in Londen dan ook van de Oorlogswet-1899 was afgeweken, vrij alge
meen was toch het gevoel dat het uitoefenen van het burgerlijk gezag door 
militairen zonder dringende militaire noodzaak geen gelukkige zaak was 
geweest. De vooroorlogse controverse over de bevoegdheden van de mili
taire autoriteiten bij de staat van oorlog of beleg gedurende een periode zon
der onmiddellijke bedreiging van de uit- of inwendige veiligheid vroeg dan 
ook na de oorlog en het M.G. om een oplossing, opdat herhalingen van de 
situatie van 1939-1940 en het beroep op de militairen in bijzondere omstan
digheden zoals in 1944-1945 zouden kunnen worden voorkomen. Het was
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echter niet eenvoudig de juridische knopen hierbij te ontwarren, al was in 
1946 een proefschrift in Amsterdam (G.U.) verdedigd, waarin gesteld werd 
dat art. 195 van de Grondwet geen beletsel was voor de uitbreiding der be
voegdheden van het burgerlijke gezag onder de staat van oorlog en beleg. 
Het was echter duidelijk dat alleen in geval van een gezamenlijk gevoelde 
bedreiging het mogelijk zou zijn over de juridische bezwaren heen te stap
pen en de "burgerlijke" staat van beleg in een of andere vorm daadwerkelijk 
te realiseren voor het weer te laat was.42

Toen op 8 maart 1948 in de ministerraad werd gediscussieerd over een 
aantal mogelijkheden om het communistisch gevaar in Nederland een halt 
toe te roepen in samenhang met de toegenomen spanning tussen Oost en 
West vooral na de staatsgreep door de communisten in Tsjechoslowakije in 
februari 1948 - in het hoofdstuk B innenlandse Zaken is aan de weerslag 
hiervan in de Nederlandse politiek al aandacht besteed - is ook gedacht aan 
wijzigingen van de Grondwet, waardoor tegen communistische agitatie in 
Nederland kon worden opgetreden. Men had daarbij vooral het oog op de 
inperking van het recht van vereniging en vergadering en van de druk
persvrijheid. Beel betreurde het in dit verband dat er geen "burgerlijke staat 
van beleg" volgens de geldende Grondwet mogelijk was, waardoor bepaalde 
bevoegdheden van het burgerlijke gezag aan andere burgerlijke organen 
konden worden overgedragen en bij de wet nader kon worden bepaald 
wanneer deze burgerlijke staat van beleg zou worden ingevoerd en welke 
gevolgen deze uitzonderingstoestand zou hebben bijvoorbeeld inzake de 
grondrechten. Een dergelijke "burgerlijke staat van beleg" zou voorkomen 
dat men in geval van gevaar voor de uit- en inwendige veiligheid onmid
dellijk moest grijpen naar de in de Grondwet vervatte militaire staat van 
oorlog en beleg, die naar de ervaring had geleerd een ongeschikt middel was 
om politiek meester te blijven van een moeilijke situatie in het land. Onge
twijfeld hebben alle leden van het kabinet de problemen van 1939-1940 in 
gedachten gehad, gezien de steun van het gehele kabinet voor het voorstel 
van Beel. Zo verklaarde de tweede man in het kabinet, Drees, dat hij geen 
principieel bezwaar had tegen dit voorstel. Aan de andere kant verwachtte 
hij geen greep naar de macht in Nederland door de communisten. Een der
gelijke greep was kansloos zonder hulp van buitenaf. Drees voorspelde ove
rigens dat de communisten door de gebeurtenissen in Oost-Europa een deel 
van hun aanhang bij de aanstaande verkiezingen zouden verliezen. De 
zienswijze van Van Maarseveen, dat een "burgerlijke" staat van beleg een 
geschikt middel was om in moeilijke tijden bij bepaalde politieke stakingen 
communistische agitatoren op te pakken, werd door Drees bestreden. Hij 
vreesde dat het aanpakken van stakingen langs deze weg slechts averechts 
zou werken. De ministerraad besloot dat een wetsontwerp tot wijziging van 
de Grondwet met het oog op de invoering van de "burgerlijke" staat van be
leg aanbeveling verdiende.

Er was echter één probleem bij de verwezenlijking van het voorstel-Beel. 
De grondwetswijziging die op stapel stond en die hoogst noodzakelijk was 
om de nieuwe rechtsorde met de Overzeese Gebieden mogelijk te maken
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mocht onder geen beding worden vertraagd door toevoeging van nieuwe 
voorstellen tot wijziging van de Grondwet. De ministerraad zag derhalve 
geen kans meer om de regering het voorstel te laten doen tot invoering van 
de burgerlijke staat van beleg.43 In deze zin antwoordde de regering op 23 
april 1948 op de vraag van de KVP-fractie in de Tweede Kamer in het Voor
lopig Verslag van 17 april 1948 aangaande de voorstellen tot grondwetsher
ziening of het niet mogelijk was de inwendige veiligheid van het land beter 
te garanderen door de burgerlijke uitzonderingstoestand mogelijk te maken. 
Nog afgezien van het ontbreken van een adequate militaire organisatie op 
dat moment in Nederland, leek het de KVP-fractie minder gewenst militair 
gezag met de bevoegdheden inzake openbare orde en politie uit te rusten als 
het ging om het beschermen van de inwendige veiligheid. Vandaar dat de 
KVP-fractie er voor pleitte om in bijzondere omstandigheden buitengewone 
bevoegdheden in handen te leggen van de civiele autoriteiten, door art. 195 
GrW op dit punt aan te vullen. De regering verwees in haar antwoord naar 
de controverse uit 1939-1940 over de vraag of een dergelijke aanvulling 
strookte met de bedoeling van art. 195 GrW als argument om deze ingewik
kelde kwestie buiten de aanhangige grondwetsherziening te houden. Wél 
sprak de regering haar grote belangstelling uit voor het voorstel van de 
KVP-fractie. De gekozen bewoordingen in deze Memorie van Antwoord lie
ten doorschemeren dat de regering een initiatief-voorstel van de Tweede 
Kamer ter invoering van de "burgerlijke" staat van beleg in de Grondwet 
zou toejuichen.44 In dit laatste geval zou immers de nodige tijdwinst kun
nen worden geboekt.

Het KVP-voorstel, dat duidelijk naar buiten was gebracht om af te tasten 
in hoeverre andere politieke groeperingen met dit voorstel konden instem
men, maakte gemengde reacties los. Zo had Tilanus (CHU) op 29 april 1948 
bij de debatten over de voorstellen tot herziening van de Grondwet er be
zwaar tegen naar het middel van het initiatiefvoorstel vanuit de Kamer te 
moeten grijpen om de burgerlijke staat van beleg in de Grondwet mogelijk 
te maken, terwijl hij ook aanvulling van art. 195 van de Grondwet, dat viel 
onder het hoofdstuk "Van de defensie", minder juist achtte. Toch had 
Tilanus begrip voor de onrust in Nederland, ontstaan na de gebeurtenissen 
in Oost-Europa. Nederland had volgens hem leergeld betaald met de ont
wikkelingen vóór 1940 rond het nationaal-socialisme (NSB), zodat men de 
dingen volgens hem niet zo maar op hun beloop moest laten. Liever echter 
wilde hij de verkiezingen van dat jaar afwachten, vertrouwend op de nuch
tere reacties van het Nederlandse volk. Romme heeft in een reactie op dit 
betoog het KVP-voorstel verdedigd. Bij elke grondwetsherziening ging het 
volgens Romme om het voortzetten van een historische lijn: de veiligheid 
kon een halve eeuw tevoren zijn gewaarborgd door overdracht aan mili
taire autoriteiten, maar dat was op dat moment niet meer het enige effi
ciënte middel. Vandaar dat hij de "burgerlijke" staat van beleg als middel ter 
bescherming van de inwendige veiligheid - de staat van oorlog gold immers 
ook voor de handhaving van de (uitwendige en) inwendige veiligheid - 
noodzakelijk achtte, als aanvulling op het artikel over de staat van oorlog
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en beleg. Van der Goes van Naters (PvdA) vond dat er veel te zeggen was 
voor het voorstel tot invoering van de burgerlijke uitzonderingstoestand, 
waarbij hij in herinnering riep dat vóór de oorlog de SDAP al voor een der
gelijk voorstel had gepleit - zonder resultaat.45 Uiterst links bij monde van 
Hoogcarspel kantte zich fel tegen dit voorstel. Hij vond dit voorstel in strijd 
met de beginselen van de V.N. en moeilijk te verenigen met de Nederland
se inzet op de V.N.-conferentie over de vrijheid van drukpers.46 De CPN- 
fractie in de Tweede Kamer had kennelijk begrepen, waar Romme met zijn 
voorstel op af stevende. Naar de mening van Hoogcarspel werden de bur
gerlijke vrijheden, ook zonder doorvoering van het KVP-voorstel, plaatse
lijk al aardig beperkt, waarbij hij wees op het verbieden in 1-mei-optochten 
van leuzen als "Voor vrede met Indonesië". De kring van datgene, wat men 
wenste te beschouwen als een gevaar voor orde en rust in een gemeenschap, 
was zeer eng te trekken, zodat hij vreesde dat met het KVP-voorstel in wer
kelijkheid de vrijheid te niet werd gedaan in plaats van gered. Beel herhaal
de in dit debat dat de regering weliswaar geen mogelijkheden zag om een 
voorstel tot invoering van de burgerlijke staat van beleg te doen, maar aan 
de andere kant geen verzet zou aantekenen tegen een initiatief van de 
Tweede Kamer op dit gebied. De bezwaren, door Tilanus genoemd, omtrent 
de plaats van desbetreffend artikel in de Grondwet verdienden volgens Beel 
bij een dergelijk initiatief de volle aandacht.47

De verklaring van Beel op 23 april 1948 in de Tweede Kamer is gevolgd 
door druk overleg tussen de leiders van de vijf grootste niet-communisti
sche fracties in de Tweede Kamer over een initiatiefvoorstel tot invoering 
van de burgerlijke uitzonderingstoestand in de Grondwet, waarbij aanvan
kelijke aarzelingen om naar het zeldzame middel van een initiatiefvoorstel 
bij een grondwetsherziening te grijpen en dan nog wel op dit omstreden 
punt zijn overwonnen. Al op 4 mei 1948 werd het initiatiefvoorstel met de 
bijbehorende Memorie van Toelichting bij de Tweede Kamer aanhangig ge
maakt, ondertekend door Romme, Van der Goes, Schouten, Tilanus en 
Bierema. Kennelijk heeft Tilanus zijn bezwaren tegen de beoogde plaats van 
het artikel over de civiele staat van beleg in de Grondwet ingeslikt, aange
zien in dit initiatiefwetsontwerp werd voorgesteld om in de Grondwet een 
artikel 195 a toe te voegen, waarin de "burgerlijke" staat van beleg, ter hand
having van de uit- en inwendige veiligheid in buitengewone omstandighe
den zou worden mogelijk gemaakt. De grondwettelijke bevoegdheden van 
organen van burgerlijk gezag ten opzichte van de openbare orde en de poli
tie zouden geheel of ten dele kunnen overgaan op andere organen van bur
gerlijk gezag. De wet zou bepalen de wijze waarop en de gevallen waarin 
zulks moest geschieden en zou de gevolgen regelen.48

In de Memorie van Toelichting werd vooral gewezen op de ervaring in 
Nederland vóór de oorlog met de aanhang van een vijand binnen het land, 
waardoor de realiteit van de behoefte aan een burgerlijke vorm van de staat 
van beleg was aangetoond. "In troebele tijden, waarin, hetzij van uit het 
buitenland, hetzij van uit het eigen land, hetzij van uit een combinatie van 
beide, de veiligheid in gevaar wordt gebracht, is het ter handhaving van de
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veiligheid noodzakelijk geworden, te beschikken over de mogelijkheid van 
een snel en deskundig werkend gezagsapparaat in tal van sectoren van het 
gemeenschapsleven." De indieners verduidelijkten niet - en de woordvoer
der van de indieners, Romme, zou dat ook niet doen in de debatten in de 
Kamers - wat precies moest worden verstaan onder die "andere organen van 
burgerlijk gezag", waarop bepaalde bevoegdheden inzake de openbare orde 
en politie zouden overgaan. De CPN heeft tevergeefs om deze verduidelij
king gevraagd.

Het Voorlopig Verslag dateert van 12 mei 1948; de Memorie van Ant
woord is van dezelfde datum. Het praesidium van de Tweede Kamer had de 
mondelinge beraadslaging op 14 mei 1948 willen houden. Dit tempo was 
nodig om de mogelijkheid tot invoering van de burgerlijke staat van beleg 
nog mee te kunnen nemen met de andere voorstellen tot grondwetsherzie
ning. De CPN echter was dit tempo te hoog. Hun voorstel om de behande
ling enkele dagen uit te stellen om de materie beter te kunnen bestuderen 
en de publieke opinie een kans te geven werd met 60 tegen 7 stemmen ver
worpen. Derhalve begon het debat in de Tweede Kamer op 14 mei 1948, in 
aanwezigheid van minister Witteman, kort na 15.00 uur.49

Dit debat werd overheerst door het verzet van de CPN-woordvoerders 
Wagenaar, Stokvis en De Groot tegen het wetsontwerp. Aan het debat na
men geen leden van de protestants-christelijke fracties deel. Alleen Donker 
(PvdA) en Vonk (VVD) hebben het wetsontwerp in korte redevoeringen 
namens de groep ondertekenaars behandeld. Donker zag in het wetsontwerp 
het einde van de controverse uit 1939-1940. Hij had daarbij de nodige be
zwaren tegen het uitsluitend militair gezag in tijden van nood. Dat gezag 
miste de nodige kennis van alle sectoren van het gemeenschapsleven. 
Wanneer een militair gezag optrad was het moeilijk voor de regering haar 
politieke doelstellingen nog door te voeren; een militair gezag had zo zijn 
eigen beperkte oogmerken en was bereid die zelfs dwars tegen de regering in 
- zoals het Militair Gezag (1944-1945) volgens Donker had gepresteerd - na te 
jagen. Gegeven deze ervaringen en gezien de dreiging van buitenaf en van 
binnenuit, die op dat moment - precies als voor de oorlog - niet los van el
kaar konden worden gezien, leek het Donker juist dat met dit wetsontwerp 
werd gezorgd dat Nederland adequaat op de gevaren kon reageren.50

Vonk was het eens met de strekking van het wetsontwerp, omdat ook hij 
van mening was dat grote gevaren het land bedreigden. Niettemin ging het 
volgens Vonk om gelegenheidswetgeving, die een weerslag was van de in
ternationale gebeurtenissen. Daarom wilde Vonk het gelegenheidskarakter 
in de wet beperken om te voorkomen dat de rechten van het individu - 
vrijheid van drukpers, recht van vereniging en vergadering, onschendbaar
heid van de woning en het briefgeheim - op gemakkelijke wijze konden 
worden aangetast. De term "buitengewone omstandigheden" had Vonk arg
wanend gemaakt. Vonk wilde een waarborg tegen willekeur, waardoor een 
wetgever in de toekomst met eenvoudige meerderheid regels kon stellen 
inzake de burgerlijke uitzonderingstoestand. Organisatorische veiligstelling 
van de rechten van het individu door aanslagen van binnenuit af te weren

2231



XV. De Grondwetswijziging-1948, eerste lezing

kon dan omslaan in organisatorische aantasting er van, zoals onder het Mi
litair Gezag volgens Vonk was geschied. Daarom stelde Vonk bij amende
ment voor om voor de organieke wet op de burgerlijke uitzonderingstoe
stand ter handhaving van de inwendige veiligheid "zonder samenhang met 
de handhaving van de uitwendige veiligheid" twee-derde meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen te eisen; de wet op de uitzonderingstoestand ter 
bescherming van de uitwendige veiligheid kon met gewone meerderheid 
worden aangenomen. "Strijd tegen het ontbindende communisme moet 
krachtig zijn, maar is nu eenmaal niet afdoende te voeren zonder de uiterste 
veiligstelling van de grote geestelijke en materiële goederen, die een waar
lijk democratische overheid essentieel acht voor de waardigheid van het in
dividu, welke waardigheid het communisme wil vernietigen."51

In de verscherping van de binnenlandse politieke strijd na de Coup van 
Praag, die de CPN na haar openlijke steunbetuiging aan de machtsgreep van 
de communisten in Tsjechoslowakije mikpunt had gemaakt van heel wat 
acties en vertogen, paste het dat Wagenaar (CPN) voor zijn fractie in een 
felle tirade het initiatiefvoorstel uitsluitend zag als bedoeld tegen de com
munisten "en alle vooruitstrevende democratische krachten". De buitenge
wone omstandigheden die reden konden zijn voor de invoering van de 
burgerlijke uitzonderingstoestand, konden slechts betekenen: de situatie dat 
"de kracht van de arbeidersmassa’s te sterk wordt tegenover de reactie". In 
het wetsontwerp werd volgens Wagenaar de mogelijkheid geschapen te ko
men tot inperking van de grondwettig gegarandeerde grondrechten, "om te 
trachten te verhinderen dat daardoor ieder op zijn wijze en naar zijn in
zichten tot een verandering in de maatschappelijke structuur kan komen".52 
Aldus werd de politiestaat gecreëerd. Bewijzen dat communisten in Neder
land staatsgevaarlijk waren en staatsgeheimen zouden doorgeven aan de 
Sovjet-Unie waren er volgens hem niet; het Kamerlid Goedhart (PvdA) 
meende echter bij interruptie dat een communist altijd geheimen moest 
doorgeven uit verplichting "tegenover uw heilige Sovjet-Unie". Wagenaar 
wilde in ieder geval een verduidelijking van de "buitengewone omstandig
heden" die bedoeld waren en de "burgerlijke organen", waarop een aantal 
bevoegdheden inzake openbare orde en politie zouden worden overgedra
gen. Hem ging het er om te voorkomen dat de grondrechten konden wor
den aangetast: "De duizenden zijn niet gevallen om drie jaar na de bevrij
ding de reactie de gelegenheid te geven de klok terug te zetten en ons terug 
te voeren naar de toestand tijdens de bezetting."

Nadat Kamervoorzitter Van Schaik aan de Kamer het voorstel had ge
daan om - op basis van een bepaling uit 1919 in het reglement van orde van 
de Kamer, volgens welke kan worden bepaald dat de beraadslagingen op een 
bepaald tijdstip moeten zijn geëindigd - diezelfde avond het debat te doen 
eindigen en de spreektijd over enkele gegadigden te verdelen en dit voorstel 
met 58 tegen 8 (CPN) stemmen was aangenomen, konden de CPN-Kamerle- 
den enkele uren later hun bezwaren tegen het wetsontwerp verder uitwer
ken. Minister Witteman, die al in de middagvergadering van de Kamer de 
krant had zitten lezen tijdens het lange verhaal van Wagenaar, hield het
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verder voor gezien en bleef weg uit de Kamer.53 Stokvis (CPN) opende in de 
avondvergadering het tweede deel van het debat met de stelling: "Voor
wendende een niet in de realiteit, doch slechts in de verhitte fantasie van 
enkele windmolenbevechters wortelende potentiële bedreiging van de 
rechtsorde, zoekt men de verdediging der democratie in een aanslag op de 
democratie!"54 Hij voorzag de politiestaat en de uitschakeling van grond
wettelijke vrijheden en de vrije volksinvloed. Als een toen nog geheid 
marxist betoogde Stokvis dat de dynamische krachten van de geschiedenis 
niet tegen te houden waren met juridische bouwsels. Indien een staatsbestel 
niet meer voldeed aan de volkswil, zou dit bestel omver gaan. Het anti
communistische front, dat werd gebouwd, herinnerde Stokvis aan het anti
communisme van Hitler-Duitsland. De initiatiefnemers van het wetsont
werp bevonden zich dan ook volgens hem in het gezelschap "van gelijkge
zinde psychopaten en oorlogsmisdadigers". De CPN zou zich niet laten inti
mideren en verder strijden voor haar ideaal. De Groot beschouwde het 
wetsontwerp als een onderdeel van de Amerikaanse oorlogspolitiek en een 
politieke vervulling van een voorwaarde van het Marshall-plan. Opmerke
lijk was de wijze waarop De Groot de al eerder genoemde gebeurtenissen in 
Tsjechoslowakije verdedigde, waarmee hij het standpunt van de CPN na de 
Coup van Praag nogmaals uiteenzette. In Tsjechoslowakije was van buiten
landse inmenging in deze visie geen sprake geweest. De ingrijpende her
vormingen in dat land waren door de wil van de overgrote meerderheid 
van de bevolking doorgevoerd. Dit wetsontwerp wilde een dergelijke poli
tieke wilsvorming in Nederland tegengaan. Mocht dit voorstel niet van ta
fel worden genomen, dan "zullen wij niet schromen, voor de arbeidersklas
se alle nodige consequenties uit een dergelijke gang van zaken te trekken", 
aldus De Groot.55 Deze steunbetuiging aan een door middel van politieke 
stakingen en intimidatie afgedwongen volledige overname van de macht 
door de communisten in Praag eind februari 1948 en de geuite dreigementen 
moeten het voor de voorstanders van het wetsontwerp gemakkelijk hebben 
gemaakt het wetsontwerp te verdedigen.

In zijn antwoord namens de medevoorstellers van het wetsontwerp kon 
Romme dan ook op de CPN-betogen terugvallen. Die Kamerredevoeringen 
hadden naar zijn mening vooral hun nut gehad "voor zover zij tegen zich
zelf hebben gesproken en door de gevolgde methode van bestrijding van het 
ingediende voorstel aan het Nederlandse volk duidelijk kunnen maken, 
voor zover dat nodig is, hoe dit voorstel terecht is ingediend, waar het be
oogt een voorziening tegen hen, die het op onze democratische vrijheden 
systematisch hebben gemunt".56 Op het verzoek van de CPN om de term 
"buitengewone omstandigheden" te verduidelijken wilde Romme niette
min ingaan: hieronder moest worden verstaan "oorlog, oorlogsgevaar, on
lusten, gevaar voor onlusten, gevaar voor georganiseerde wanorde, welke 
aanstuurt op vernietiging van onze vrijheden en van elke vorm van de
mocratie". Met deze uitleg werd verband gelegd tussen het wetsvoorstel en 
art. 195: de staat van oorlog en beleg. Romme wilde geen verduidelijking 
geven van de "andere burgerlijke organen", die met bijzondere bevoegdhe-
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den in de burgerlijke uitzonderingstoestand zouden worden belast. Hij 
vond dat de uitvoeringswet, die in het voorgestelde art. 195 a van de Grond
wet werd aangekondigd, dat moest bepalen. Wel kon men bijvoorbeeld 
denken aan verschuiving van bevoegdheden van het ene orgaan op het an
dere: van gemeenteraad naar B. en W.; van B. en W. op de burgemeester. 
Het amendement van Hoogcarspel om overgang van grondwettelijke be
voegdheden slechts mogelijk te maken naar "andere organen van het bur
gerlijk gezag" werd door Romme geen verbetering gevonden; men moest 
volgens Romme de toekomstige wetgever vrijlaten zelf deze organen aan te 
wijzen. Het amendement werd met 61 stemmen tegen en 8 (CPN) voor ver
worpen.57

Romme bestreed de zienswijze van Vonk, dat het hier zou gaan om gele
genheidswetgeving. De argumentatie van Donker overnemend meende 
Romme dat genoegzaam was aangetoond dat er behoefte was aan een blij
vende mogelijkheid tot invoering van de burgerlijke staat van beleg. Afwij
zend stond Romme tegenover Vonks gedachte om de organieke wet op de 
burgerlijke uitzonderingstoestand ten dele te binden aan de tweederde 
meerderheidseis. Hij vroeg zich af waarom Vonk zo bevreesd was voor 
misbruik door de toekomstige wetgever bij het opstellen van regels voor de 
burgerlijke staat van beleg bij inwendig gevaar, maar tegelijk aanvaardde dat 
diezelfde wetgever met gewone meerderheid bij de wet of door wetswijzi
ging beperkingen kon opleggen in een aantal grondrechten, zoals de vrij
heid van drukpers of het recht van vereniging of vergadering. De Kamer 
toonde zich overtuigd door de bezwaren van Romme, want het amende- 
ment-Vonk verwierf alleen de stemmen van de VVD en van Krol (CHU) (6 
tegen 63).58 De CPN stemde tegen dit amendement, omdat tevoren een 
amendement van Stokvis om de gekwalificeerde meerderheid voor de g e 
hele organieke wet op de burgerlijke staat van beleg te eisen, was verwor
pen. Alleen zijn partijgenoten hadden Stokvis gesteund (uitslag: 61 tegen 
8).59 Nadat de amendementen waren behandeld en duidelijk was geworden 
dat het wetsontwerp in ongewijzigde staat door een meerderheid in de Ka
mer zou worden gesteund, besloot de CPN haar nederlaag spectaculair te 
vieren. De Internationale werd door de CPN aangeheven en al zingend ver
lieten de CPN-Kamerleden hun bankjes en de vergaderzaal. Dit gezang werd 
vrij snel overstemd door het geklepper van tassen en boeken op de lesse
naars van vooral KVP-kamerleden en enkele PvdA-leden. Daarboven uit 
was het gehamer van voorzitter Van Schaik te horen. Een tafereel, zoals de 
Kamer sedert de verwerping van de Vlootwet in 1923 niet had meege
maakt.60 Doordat de communisten de zaal hadden verlaten werd het wets
voorstel met algemene stemmen (61) aangenomen.

H et Vrije Volk, H et Parool, De Volkskrant, NR C  en T ro u w  toonden naar 
aanleiding van dit Kamerdebat hun instemming met de invoering van de 
burgerlijke staat van beleg; vanzelfsprekend was D e Waarheid daarover fu
rieus. Opmerkelijk was het betoog van de commentator in D e Tijd - ver
moedelijk mr. L.G. Schlichting - die op de hele gang van zaken rond dit 
wetsontwerp en de strekking van het wetsontwerp zelf kritiek had. Deze
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commentator gaf de CPN achteraf gelijk in haar poging om behandeling van 
het wetsontwerp uitgesteld te krijgen "op formeel en objectief onweerleg
bare argumenten". In het hele Kamerdebat had een nadere aanduiding van 
de organen, waarop de bevoegdheden inzake openbare orde en politie zou
den overgaan, ontbroken. De medewerker van D e Tijd vond dan ook dat het 
wetsontwerp een brok gelegenheidswetgeving was, terwijl uit de geschiede
nis - namelijk de periode 1939-1940 - was gebleken dat het hier om een in
gewikkeld en structureel probleem ging dat niet zomaar kon worden opge
lost. Kanselier Brüning had in de Weimarrepubliek - aldus het commentaar 
in De Tijd van 15 mei 1948 - dergelijke volmachten tot opschorting van een 
aantal grondrechten van de burger in tijden van gevaar verworven, maar 
die volmachten waren later door de nazi's gehanteerd om de Machtüber- 
nahme te voltooien.61

Van dit artikel in De Tijd maakte Brandenburg (CPN) in de Eerste Kamer 
op 26 mei 1948 gebruik om te laten zien hoe onjuist deze wetgeving wel was. 
Zijn partijgenoot Van Santen stelde dat het wetsontwerp slechts de bedoe
ling kon hebben om de bezittende klasse te beschermen. Dat de PvdA zich 
had aangesloten bij deze vorm van anti-communisme betekende dat de 
PvdA definitief aan de klassenstrijd deelnam tegen de arbeidersklasse. Na
tuurlijk wees Van de Kieft (PvdA) op de ontrechting van de arbeiders in 
communistisch bestuurde landen; om deze ontrechting te voorkomen was 
dit voorstel volgens hem nodig. In de senaat kon één persoon uit eigen er
varing de zin of onzin van de invoering van de burgerlijke staat van beleg 
onderstrepen: de oud-generaal Van Voorst tot Voorst (KVP), die in de peri
ode 1939-1940 tot de legerleiding had behoord. Opmerkelijk genoeg bleek hij 
een voorstander van het wetsontwerp te zijn, omdat hij van mening was 
dat in tijden van spanning de militaire middelen achter de hand moesten 
worden gehouden en verscherping van de toestand daardoor kon worden 
vermeden. Aan de andere kant liet hij weten het wetsvoorstel niet te kun
nen steunen, indien het zou betekenen dat in geval van oorlogsgevaar of 
oproer niet meer tot inschakeling van het militair gezag zou worden over
gegaan. Romme, die het wetsvoorstel in de senaat verdedigde - in aanwe
zigheid van de ministers Beel, Witteman en Jonkman - kon Van Voorst tot 
Voorst hierin gerust stellen. In zijn betoog zette Romme verder uiteen dat 
"het communisme krachtens zijn beginsel onverdraagzaam is", maar dat 
art. 195 a van de Grondwet - zoals voorgesteld - niets tegen het communis
me in gewone omstandigheden bevatte. Voor die gewone omstandigheden 
moest men het communisme bestrijden met een progressieve politiek in 
christelijke richting. De enige orde die het wetsvoorstel zocht te beschermen 
was die "waarin de menselijke vrijheden worden geëerbiedigd en waarin de 
democratie in enige vorm vigeert".62 Het voorstel werd met 33 tegen 3 
(CPN) aangenomen.63

Aan de behandeling in de zitting van de Tweede Kamer op 19 augustus 
1948 van het voorstel tot invoering van art. 195 a in de Grondwet in tweede 
lezing ging de vraag van de nieuw gekozen Kamervoorzitter Kortenhorst 
vooraf of - zoals in 1840 bij de toen aanhangige grondwetsherziening - de re-
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gering het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Grondwet in tweede lezing 
voor haar rekening nam, gelet op het feit dat het voorstel samen met de an
dere ontwerpen tot herziening van de Grondwet in tweede lezing bij de Ka
mer was ingediend. De minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet- 
Drees I, Van Maarseveen, was het met de analyse van de Kamervoorzitter 
eens en verklaarde zich bereid het voorstel te verdedigen. In deze Kamer 
voerde over het betrokken onderwerp alleen de communist Gortzak het 
woord om nogmaals het verzet van de CPN-Kamerfractie tegen dit voorstel 
te verklaren. Het wetsontwerp werd hier aangenomen met 92 tegen 6 (CPN) 
stemmen. In de senaat was op 3 september 1948 het eveneens een commu
nist, namelijk Schalker, die aan dit onderwerp de meeste aandacht besteed
de. Daarnaast viel echter ook generaal b.d. Van Voorst (KVP) op, die zich 
krachtig verweerde tegen bepaalde aantijgingen jegens het militair gezag in 
bijzondere omstandigheden. Met name het Militair Gezag, dat zich bij de 
bevrijding had laten gelden, diende volgens hem geen maatstaf te zijn. Dit 
gezag had zich wel getooid met die naam, maar was geen écht militair gezag 
zoals dat was voorzien in de Oorlogswet-1899. "Ik meen derhalve dat, wan
neer men verontrust is door de bevoegdheden, die in handen van het mili
tair gezag kunnen worden gelegd, deze verontrusting niet op feiten kan 
worden gebaseerd." Hij ging er dan ook weliswaar mee akkoord dat de mo
gelijkheid voor een burgerlijke staat van beleg werd geschapen, maar ver
klaarde ook dat zorgvuldig moest worden vermeden dat dit gezag zou tre
den op het terrein dat krachtens de bestaande oorlogswet was gereserveerd 
voor het militair gezag. De regering meende echter dat ook in tijden van 
oorlog en oorlogsgevaar de overdracht van bevoegdheden van burgerlijke 
organen op andere organen van burgerlijk gezag gewenst was juist uit res
pect voor de doelstellingen van het militaire apparaat en om overbelasting 
van de militairen in die omstandigheden te voorkomen. Wél moest er naar 
worden gestreefd een regeling te vinden, waarbij beide gezagsorganen in 
goede harmonie gezamenlijk de verdediging van het land in bijzondere 
omstandigheden zouden kunnen verzorgen. Blijkens de stemuitslag in de 
Eerste Kamer over dit voorstel - 46 tegen 3 (CPN) - heeft Van Voorst zich 
neergelegd bij dit standpunt, dat diametraal op zijn uit zijn militaire verle
den stammende visie in deze kwestie stond.64

Op 31 januari 1950 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp Buiten
gewone bevoegdheden burgerlijk gezag ingediend, ter uitvoering van art. 
196 van de Grondwet (het inmiddels doorgenummerde art. 195 a). Op 26 
maart 1952 werd dit wetsontwerp in de Tweede Kamer met 62 tegen 5 (CPN) 
stemmen aangenomen; op 18 juni 1952 met 28 tegen 2 (CPN) in de Eerste 
Kamer. Deze wet Buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (23 juni 
1952, Stbl. 361) noemt in art. 1 de bedreiging van de rechtsorde en het volks
bestaan door "oproerige beweging, onlusten of soortgelijke stoornissen van 
de openbare orde, rust en veiligheid of van ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan" als reden tot invoering van de toestand van verhoogde waak
zaamheid - een eerste stap naar de burgerlijke uitzonderingstoestand, zoals 
de achtereenvolgende stadia bij de staat van oorlog en beleg en de daarmee
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verband houdende bevoegdheden van het militair gezag - dan wel de bur
gerlijke uitzonderingstoestand in het Rijk of een gedeelte daarvan. Het op 
voordracht van de minister-president uit te vaardigen besluit dient te wor
den geplaatst in het Staatsblad. Na intreding van de toestand van verhoogde 
waakzaamheid of de burgerlijke uitzonderingstoestand moet onverwijld 
een voorstel van wet tot het doen voortduren aan de Staten-Generaal te 
worden gedaan. Bij de toestand van verhoogde waakzaamheid handelen de 
CdK en de burgemeester bij de uitoefening van hun bevoegdheden ter 
handhaving van de openbare orde, rust of veiligheid naar de aanwijzingen 
van de minister van Binnenlandse Zaken, de burgemeester ook naar aan
wijzingen van de CdK. Zij allen kunnen het vertoeven in de open lucht be
perken of bepaalde personen, die een gevaar kunnen vormen voor de 
openbare orde, rust of veiligheid, uit een bepaald gebied zetten of hen de 
toegang tot dat gebied ontzeggen. De minister van Binnenlandse Zaken kan 
de vertoning van bepaalde films verbieden. Bij de burgerlijke uitzonde
ringstoestand is veel meer in het geding. Naast de genoemde bepalingen 
voor de toestand van verhoogde waakzaamheid, die ook voor de burgerlijke 
uitzonderingstoestand gelden, is de minister van Binnenlandse Zaken, op 
voordracht van de minister-president, bevoegd te voorzien in de uitoefe
ning van de bevoegdheden van de CdK en de burgemeester inzake de hand
having van de openbare orde, rust of veiligheid door die uitoefening geheel 
of ten dele aan zich te trekken dan wel daarmee geheel of gedeeltelijk een 
ander orgaan van burgerlijk gezag te belasten. De burgemeester kan de toe
gang tot bepaalde gebouwen of terreinen beperken of verbieden en openbare 
vergaderingen, bijeenkomsten of optochten aan vergunningen met bepaal
de voorwaarden binden. Verder kan hij bepaalde personen doen visiteren of 
huiszoekingen doen verrichten. De minister van Binnenlandse Zaken kan 
de persvrijheid en het briefgeheim naar uit te vaardigen regels aantasten. 
Personen die verdacht worden als mogelijke oproerkraaiers, kunnen wor
den geïnterneerd; voorwerpen die kunnen dienen tot verstoring van de 
openbare orde, rust of veiligheid, kunnen in beslag worden genomen.65

De wetgeving inzake de toestand van verhoogde waakzaamheid en de 
burgerlijke uitzonderingstoestand is in Nederland nog nimmer toegepast, al 
is de mogelijkheid tot invoering van de burgerlijke uitzonderingstoestand, 
naar verluidt, voor bepaalde gebieden in Nederland overwogen bij ernstige 
ongeregeldheden, zoals in Amsterdam in 1966, en bij enkele kennelijke be
dreigingen van de nationale veiligheid. In ieder geval behoefde de burger
lijke staat van beleg in enigerlei vorm niet te worden gehanteerd tegen het 
gevaar dat men in 1948 als directe aanleiding zag voor de overhaaste indie
ning en parlementaire verwerking van het initiatiefvoorstel uit de Tweede 
Kamer tot invoering van de burgerlijke staat van beleg in de Grondwet: het 
communisme in Nederland.

d. H et inkomen voor het af getreden staatshoofd
Na de twee regeringsvoorstellen en het initiatiefvoorstel kwam op 18 mei 

1948 het regeringsvoorstel tot herziening van de Grondwet inzake het in-
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komen voor het afgetreden staatshoofd binnen bij de Tweede Kamer. Dit 
voorstel hing samen met de mededeling van Koningin Wilhelmina op 12 
mei 1948 dat zij troonsafstand wenste te doen ten gunste van haar dochter 
Prinses Juliana. Al veel eerder had de Koningin willen aftreden, vermoeid 
als zij was na de jarenlange regeerperiode en teleurgesteld in de vernieu
wing van het land en over de gang van zaken met betrekking tot de ver
houding met Indonesië. Bovendien zou zij bevreesd zijn geweest dat haar 
leeftijd haar parten zou gaan spelen en zij niet meer in staat zou zijn grote 
problemen van het land - een nieuwe oorlog? - het hoofd te bieden.66

De teleurstelling van de Koningin over de vernieuwing van het land na 
de oorlog is al vermeld bij de beschrijving van de kabinetsformatie van 1946 
in hoofdstuk I op basis van dagboekaantekeningen van Beel. Scherp kwam 
die teleurstelling tot uiting in de brief van 17 januari 1947, die de Koningin 
heeft gericht aan alle ministers. Na enkele maanden het beleid van het eer
ste parlementaire kabinet na de oorlog te hebben gadegeslagen, meende de 
Koningin te moeten klagen over de geringe daadkracht van de regering om 
te zorgen dat de geest van vernieuwing vaardig bleef. Voorbeelden van de 
verslapping in de geest van vernieuwing waren volgens haar schrijven het 
herstel van allerlei foute personen en instellingen in hun functies of positie, 
de aan haar voorgelegde voorstellen tot gratiëring van ter dood veroordeel
den, de mislukking van de zuivering van de politie, de geringe voortgang in 
de wederopbouw. Beels verdediging tegen dit soort al eerder geuite verwij
ten, dat in de bevolking en in de volksvertegenwoordiging de ideeën over 
de afrekening van de bezettingstijd waren geëvolueerd, had op de Koningin 
kennelijk weinig indruk gemaakt. Zij vond dat de Kroon of de regering niet 
de massa moest volgen, maar leiding moest geven. Het kabinet heeft in een 
brief van 26 februari 1947 systematisch per sector de door het Staatshoofd 
aangeroerde punten beantwoord. Op enkele punten meende het kabinet dat 
het Staatshoofd niet goed geïnformeerd was of de problemen onderschatte 
(wederopbouw). Het kabinet was het verder wel eens met de Koningin dat 
de samenleving een niet altijd even fraai beeld vertoonde, maar het stond 
verder voor zijn beleid. Ter verdediging werd gewezen op de geleidelijke 
weg naar verbeteringen in de samenleving, door onderwijsvernieuwing, de 
regeling van de medezeggenschap in de bedrijven, de uitbreiding van de so
ciale wetgeving, de vergoeding van de oorlogsschade omgeslagen over het 
gehele volk naar draagkracht, een perswetgeving. Was het niet zo dat aldus 
toch de idealen uit de oorlogstijd op den duur werden verwezenlijkt? Het 
schijnt dat de Koningin met dit antwoord zeer ontevreden is geweest. Pas na 
lange tijd, zoals al aangeduid in hoofdstuk VIII (par. I.c.), heeft de Koningin 
haar terzelfder tijd uitgeoefende verzet tegen de haar voor gelegde voorstel
len tot gratiëring van enkele ter dood veroordeelden opgegeven.67

De door Koningin Wilhelmina waargenomen verslapping in de ver
nieuwing van het land was volgens haar ook tot uiting gekomen in de aan
pak van de relatie met Indonesië. Voor het Indonesisch nationalisme had 
zij nooit begrip gehad. De 7-december-redevoering uit 1942 was haar door 
het kabinet onder voortdurende druk van de toenmalige minister van Ko-
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loniën Van Mook min of meer opgedrongen. Het is niet onmogelijk dat zij 
het Van Mook, hoezeer zij ook onder de in druk was van de persoonlijkheid 
van deze minister, kwalijk heeft genomen dat hij bij een toelichting op deze 
redevoering voor de Amerikaanse pers enkele dagen eerder "voor zijn beurt 
had gesproken" en al te veel gespeculeerd had over de invulling van de 
nieuw te scheppen bestuursorganen van Indië. Zeker heeft zij het Van 
Mook aan gerekend, dat hij als hoogste civiele bestuurder in Indië in de pe
riode 1945-1946 voldongen feiten had geschapen en het Indonesisch natio
nalisme te zeer tegemoet was getreden. Daarmee had hij de Kroon gebroken, 
zoals dat toen in bepaalde kring werd genoemd. Zo is het te begrijpen dat zij 
bij de kabinetsformatie van 1946 tegenover Beel nadrukkelijk om de ver
vanging van Van Mook als luitenant-gouvemeur-generaal in Indië had ge
vraagd. Aan de andere kant besefte Koningin Wilhelmina wel dat verande
ringen in de verhouding tussen Nederland en de Oost onafwendbaar waren, 
omdat de machtige Angelsaksische mogendheden wensten dat Nederland 
tot een akkoord kwam met de Republiek van Soekarno. De instelling van 
een onderhandeüngsdelegatie in de vorm van een Commissie-Generaal 
onder aanvoering van de door haar zeer gewaardeerde Schermerhorn had 
haar volledige instemming, al vermoedde zij niet ten onrechte dat 
Schermerhorn zich daarmee in een ongewis avontuur zou storten. In zo
verre het Akkoord van Linggadjati het perspectief opende op een blijvende 
band tussen het Koninkrijk in Europa (verbonden met de West) en een te 
scheppen federatie in Indonesië via een (zware) Unie-constructie had zij er 
vrede mee. Met personen die daar zelfs niet in mee wilden had zij kennelijk 
niet veel op, al ontving zij dergelijke tegenstanders van "Linggadjati" als de 
militaire bevelhebbers Kruis en Helfrich zwijgend in gehoor. In dit kader 
paste haar ergernis dat de Republiek zich niet als deelstaat in een toekomsti
ge federatie en een vernieuwd staatsbestel onder Nederlandse supervisie 
wilde gedragen en daarmee het hele bouwwerk, dat Nederland in zoveel 
opzichten op Engeland met zijn Gemenebest zou kunnen doen gelijken en 
een positie in de wereld als middelgrote mogendheid zou verzekeren, op 
losse schroeven dreigde te zetten. Zij stond in deze ergernis en ook onbegrip 
voor de ontwikkelingen in Azië bepaald niet alleen! "Djocja" werd aldus 
voor haar en een overgrote meerderheid van haar volk synoniem met 
"extremisme" en "terrorisme". Zoals een historicus schreef: de geest van 
Van Heutsz, de generaal van de Atjeh-oorlogen en gouverneur-generaal 
tijdens de eerste jaren van haar regering, voor wie zij zoveel bewondering 
had gekoesterd, had haar ook bij het volmaken van haar regeringsjubileum 
niet verlaten.68

Het kabinet heeft Koningin Wilhelmina weten over te halen de troonsaf
stand zodanig te regelen, dat op 31 augustus 1948 op grootse wijze in het ge
hele land het gouden regeringsjubileum zou kunnen worden gevierd en pas 
daarna troonsafstand zou volgen, een dag nadat zij met haar handtekening 
de herziening van de Grondwet en daarmee de nieuwe rechtsorde voor het 
Rijk had bekrachtigd (4 september 1948). Van 14 mei 1948 tot 31 augustus 
1948 heeft Prinses Juliana wel het regentschap moeten uitoefenen, zoals zij
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dat ook al had gedaan gedurende de periode van 14 oktober 1947 tot 1 de
cember 1947. Op 14 oktober 1947 en op 14 mei 1948 heeft de Prinses daartoe 
in een Verenigde Vergadering van de beide Kamers der Staten-Generaal de 
eed afgelegd. Met de uitoefening van het regentschap door Prinses Juliana 
werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Grondwet sedert 1922 
biedt voor het geval de Koning(in) tijdelijk de uitoefening van het konink
lijk gezag heeft neergelegd.69

Het regeringsvoorstel tot herziening van de Grondwet dat met de voor
gaande gebeurtenissen samenhing behelsde de aanvulling van art. 26 van de 
toenmalige Grondwet met een derde zin die zou luiden: Aan een Koning of 
Koningin, die afstand van de Kroon heeft gedaan, kan bij de wet een jaar
lijks inkomen uit 's Rijks kas worden toegekend. Deze voorziening was no
dig, omdat de oude Grondwet was gebaseerd op de veronderstelling dat het 
staatshoofd tot de laatste ademtocht zijn functie zou uitoefenen. De regering 
stelde voor om de hoogte van het inkomen van het afgetreden staatshoofd 
te doen bepalen bij een aparte wet. Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer bleek dat men met groot leedwezen kennis had genomen van het 
plan van Koningin Wilhelmina om afstand te doen van de troon. Men res
pecteerde niettemin het besluit van het Staatshoofd. De vraag werd door en
kele Kamerleden gesteld of deze materie zich voor regeling in de Grondwet 
leende. Van de kant van de regering werd echter geantwoord dat buiten alle 
twijfel moest staan dat toekenning van een inkomen in geval van troonsaf
stand met de Grondwet strookte. Aangezien de wet het bedrag zou vaststel
len kon altijd worden voorkomen dat een inkomen werd verstrekt in het 
geval troonsafstand in de toekomst zou volgen, wanneer bijvoorbeeld een 
huwelijk van het staatshoofd buiten gemeen overleg met de Staten-Gene
raal zou worden gesloten. De Tweede Kamer heeft verder geen mondelinge 
discussie gevoerd over dit voorstel en het zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard. De Eerste Kamer drong schriftelijk aan op een regeling van het 
regentschap voor de kinderen van Prinses Juliana, indien deze tot de troon 
zou zijn geroepen, hetgeen de regering toezegde.70 Ook hier werd het voor
stel zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
Ook in tweede lezing zou dit voorstel met algemene stemmen door de beide 
Kamers worden aanvaard. De eerbied voor het vele werk en de grote ver
diensten van Koningin Wilhelmina was bij rechts én links even groot. Dit 
voorstel tot grondwetsherziening werd dan ook in eerste lezing gezien als 
middel om de dank van de natie te betonen. De concrete uitwerking van dit 
deel van de grondwetsherziening van 1948, na aanvaarding in tweede lezing 
door de Staten-Generaal, kon niet meer rekenen op de politieke eens
gezindheid die ondanks de controverses tussen de CPN en de overige par
tijen bij de wijziging van de Grondwet ter invoering van een inkomen voor 
het afgetreden Staatshoofd in de Kamers was getoond. De CPN-fracties zou
den in beide Kamers zich kanten tegen de hoogte van het voorgestelde be
drag, dat door de regering echter aan de bescheiden kant werd genoemd.71
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AANTEKENINGEN:

1 Voor de grondwetsherziening van 1938: zie J.M.H. Dassen, De grondwetsherziening 1938, 
Maastricht 1938; P.J. Oud, Het jongste verleden, dl. V 1933-1937, Assen 1950, hfdst. XIV; idem, 
idem, dl. VI 1937-1940, Assen 1951, p. 38. Voor de kwestie van de processie-vrijheid en RKSP- 
KVP: Het vraagstuk der openbare godsdienstoefening (processie-vrijheid), RKSP-Kernen 
1937-1938, Den Haag 1938, I Historisch overzicht van de wettelijke bepalingen, rakende de 
openbare godsdienstoefening; Processie-vrijheid. Huidige rechtstoestand. Voorstel tot wijzi
ging van artikel 177 van de Grondwet, rapport van het Centrum voor Staatkundige Vor
ming (Commissie-Loeff), ’s-Gravenhage 1947. Over de terugneming van het voorstel tot op
heffing van het processieverbod-oude-stijl door de regering bij gelegenheid van de grond
wetsherziening (1922), zie P.J. Oud, Het jongste verleden, dl. I 1918-1922, Assen 1948, pp. 327- 
329. Van de kant van de CHU - coalitiepartner - kwam in de Tweede Kamer het meest 
krachtige verzet. Voor de gang van zaken m.b.t. het probleem van de revolutionaire volks
vertegenwoordiger: zie Dassen, De grondwetsherziening 1938, pp. 180-191; Oud, Het jongste 
verleden, dl. V, hfdst. XIV. Over dit probleem had zich een bij KB van 12 febr. 1934 ingestelde 
staatscommissie-Koolen gebogen, die op 16 juni 1934 rapporteerde (revolutionaire volks
vertegenwoordigers zouden door de afd. Contentieux van de Raad van State van hun zetel 
vervallen kunnen worden verklaard; het Wetboek van Strafrecht zou moeten voor
schrijven volksvertegenwoordigers uit het actief en passief kiesrecht te kunnen zetten in 
geval van bepaalde misdrijven). Het regeringsvoorstel-1938 om - op basis van het 
meerderheidsvoorstel van de grondwetsherzieningscommissie-De Wilde de vervallenver
klaring te leggen in handen van het betreffende vertegenwoordigende lichaam zelf, dat met 
gekwalificeerde meerderheid zou moeten beslissen (bij gemeenteraadsleden beroep op de 
Kroon), onder openlating van de opengevallen zetel, volgens bij de wet te stellen regels - 
vond in tweede lezing geen twee-derde steun in de Kamers. Voor de meningsverschillen in 
de Tweede Kamer op dit punt eind 1946, n.a.v. de suggestie van KVP-zijde inzake laatstge
noemde kwestie: Voorlopig Verslag d.d. 24 okt. 1946 Rijksbegroting voor (1946 en) 1947, 
hfdst. I, par. 9, HTK 1946-1947 Bijlagen A; De Groot, TK 13 nov. 1946, p. 183 II; Beel, TK 14 
nov. 1946, p. 222 I.
2 Romme, TK 12 nov. 1946, p. 176 II; Van der Goes, TK 15 nov. 1946, p. 248 II. Bedoelde publi
caties: C.P.M. Romme, De corporatiën in den staat, Amsterdam 1935 (inaugurale rede); idem, 
Nederlandsche sociale politiek, Hilversum 1940, spec. hfdst. IV; idem, Nieuwe grondwetsar
tikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing, Amsterdam 1945, spec. hfdst. III. Over de 
Derde Kamer in de discussie voorafgaand aan de grondwetsherziening-1938: zie Dassen, De 
grondwetsherziening 1938, p. 19 en Oud, Het jongste verleden, dl. V, p. 444, alsmede A.N. 
Molenaar, Arbeidsrecht, Eerste deel, Algemeen gedeelte, Zwolle 1953, pp. 807-808. Voor het 
standpunt van de na-oorlogse commissie-Van Schaik: Eindrapport van de staatscommissie 
tot herziening van de Grondwet, ingesteld bij KB van 17 april 1950 nr. 25, 's-Gravenhage 
1954, p. 48 en p. 50.
3 Zie par. 9, Voorlopig Verslag d.d. 24 okt. 1946, a.w.; Van der Goes, TK 13 nov. 1946, p. 188 II. 
In zijn Socialistische staatsvernieuwing, Arnhem 1937, voer Van der Goes van Naters nog in 
sterk corporatistisch vaarwater, zij het binnen de socialistische ordeningsoevers.
4 Mem. v. Antwoord d.d. 7 nov. 1946, Rijksbegroting 1947, hfdst. I, par. 9, HTK 1946-1947 Bij
lagen A; Beel, 14 nov. 1946, p. 222 II.
5 Van der Goes, TK 13 nov. 1947, p. 188 II; Tilanus, 12 nov. 1946, p. 168; 14 nov. 1946, p. 239 II; 
Zandt, TK 13 nov. 1946, p. 202; Beel, TK 14 nov. 1946, p. 222 II; Romme, idem, p. 242 II. Het 
rapport van de commissie-Loeff van het Centrum voor Staatkundige Vorming over de pro-
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cessievrijheid uit 1947 (zie aantek. 1), stond in de kern de formulering van de staatscommis
sie 1918 voor: openbare godsdienstoefening-buiten geoorloofd, tenzij gevaar voor orde en 
rust. De genoemde staatscommissie tot herziening van de Grondwet o.l.v. Van Schaik (inge
steld 1950; eindrapport 1954) greep op deze formule terug en stelde voor om openbare gods
dienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen toe te laten, "behoudens de be
voegdheid een voorgenomen godsdienstoefening te verbieden, indien de openbare en rust 
dit vereisen." De wet zou regels geven omtrent de uitoefening van deze bevoegdheid. Een 
minderheidsnota van de kant van enkele protestants-christelijke leden van de staatscom
missie (de hoogleraar VU A.M. Donner, staatsraad A.A.L. Rutgers en de Tweede Kamerleden 
Schouten ARP en Tilanus CHU) meende dat dit te ver ging en te veel godsdienstige conflic
ten opriep. (Voor de houding van de CHU in deze kwestie toentertijd: Hans van Spanning, 
De Christelijk-Historische Unie 1908-1980, diss. Leiden 1988, dl. 2, pp. 271-272). Vanuit deze 
groep van de staatscommissie werd voorgesteld dit verlof te verlenen aan een kerkge
nootschap, dat tenminste twee-derde van de bevolking van de betrokken gemeente omvatte. 
Ook de Proeve van een nieuwe Grondwet (van de nieuw ingestelde afd. grondwetszaken 
van Binnenlandse Zaken) en de staatscommissie Cals-Donner uit de jaren zestig hebben zich 
met dit onderwerp bezig gehouden. Hieruit resulteerde in de Grond wet-1983, art. 6.2: De wet 
kan ter zake van de uitoefening van dit recht (belijden godsdienst of levensovertuiging, 
individueel of in gemeenschap met anderen, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor 
de wet, art. 6.1) buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de 
gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wan
ordelijkheden. Zie hiervoor: C.W. van der Pot, A.M. Donner, Handboek van het Neder
landse Staatsrecht, Zwolle 1983(11), pp. 262-264; C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzie
ningen 1983 en 1987, Deventer 1987(2), pp. 78-83; S.C. den Dekker-Van Bijsterveld, De 
verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten, Zwolle 1988, pp, 208-211. 
Volgens additioneel artikel III bij de Grondwet-1983 trad dit artikel 6.2 eerst na vijf jaren of 
op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Met de wet Openbare 
Manifestaties van 20 april 1988, Stbl. 157, werd onder meer uitvoering gegeven aan art. 6.2 
GrW. In deze wet wordt aan de gemeenteraad de bevoegdheid gegeven bij verordening 
regels vast te stellen met betrekking tot de gevallen, waarin voor samenkomsten tot het be
lijden van godsdienst of levensovertuiging op openbare plaatsen een voorafgaande kennis
geving is vereist (evt. eenmalige kennisgeving bij regelmatig terugkerende samenkomsten) 
en wordt bepaald dat de burgemeester n.a.v. een kennisgeving voorschriften en beperkingen 
of (op bepaalde gronden) een verbod kan uitvaardigen of een samenkomst als hier bedoeld 
kan laten beëindigen (bijv. op grond van bescherming gezondheid, belangen verkeer of 
voorkomen wanordelijkheden).
6 Zie speciaal hfdst. V: Controle op het regeringsbeleid, in:A.N. Molenaar, Staatkundige per
spectieven, Leiden 1945, pp. 54-66; Voorlopig Verslag d.d. 12 dec. 1946, Rijksbegroting 1947, 
Alg. Pol. Beschouwingen, par. 4, HEK 1946-1947 Bijlagen A; Molenaar, EK 15 jan. 1947, p. 150 
II; Mem. v. Antw., d.d. 9 jan. 1947, Rijksbegroting 1947, Alg. Pol. Beschouwingen. HEK 1946- 
1947 Bijlagen A; Beel, EK 15 jan. 1947, p. 169.
7 Voor de beslissing van Beel om Binnenlandse Zaken te laten schieten: zie MR 1 sept. 1947, 
pt. 3 a; discussie in MR over reorganisatie OG: MR 3 nov. 1947, Nederlandsch-Indië, a; voor 
de bedoelingen van Beel: Beel aan Van Mook, 8 nov. 1947, in: Drooglever-Schouten, Offi
ciële bescheiden betreffende de Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950, dl. XI, nr. 
313, p. 584; voorstel-Beel tot herziening Grondwet: MR 5 sept. 1947, Nederlandsch-Indië, pt. 3.
8 Romme, TK 11 nov. 1947, pp. 250 11-251 I; Beel, TK 13 nov. 1947, pp. 288 11-289 I.
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9 Voor het beschrijven van het werk van de Staatscommissie-Beel tot herziening van de 
Grondwet inzake de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk kon gebruik worden gemaakt 
van alle stukken van deze Staatscommissie (notulen, ontwerp-voorstellen) uit het archief 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De discussies in de Staatscommissie zijn naar 
onderwerp gerangschikt en in fases van de ontwikkeling naar een compromistekst onder
scheiden. Derhalve zijn geen data van de vergaderingen van de Staatscommissie vermeld. 
De notulen van de Ministerraad over het werk van de Staatscommissie zijn, weliswaar 
chronologisch, naar bovengenoemde rangschikking gehanteerd en weergegeven.
Het Verslag van de Staatscommissie-Beel is, gedateerd op 9 maart 1948, als Bijlage van de 
Memorie van Toelichting op wetsontwerp nr. 775, In overweging nemen van voorstellen 
tot veranderingen in de Grondwet enz., HTK 1947-1948 Bijlagen, stuknr. 4, opgenomen, zij 
het zonder vermelding van namen bij de standpunten. Hieraan is de minderheidsnota van 
mr.dr. B.J. Stokvis (CPN) toegevoegd.
10 Het voorstel van Beel, Jonkman en Van Maarseveen luidde als volgt, na in de consi
derans te hebben gewezen op de noodzaak een nieuwe rechtsorde voor de gebieden, ge
noemd in art. 1 van de Grondwet, voor te bereiden:
Aan de Grondwet wordt toegevoegd een veertiende hoofdstuk, luidende:
Bijzondere Bepalingen.
art. 207: Bij de wet kunnen, zo nodig met afwijking van de bepalingen in voorgaande 
hoofdstukken, voorzieningen worden getroffen tot herziening van de verhouding van het 
Rijk in Europa tot de Overzeese Gebieden en van de staatsinrichting van die gebieden, 
art. 208: De Kamers der Staten-Generaal kunnen het ontwerp van een wet als in het voor
gaande artikel bedoeld, alsmede het ontwerp ener wet tot wijziging of intrekking van een 
zodanige wet niet aannemen dan met de stemmen van 2/3  der aanwezige leden.
11 MR 2 febr. 1948, pt. 5.
12 Het werk van de Staatscommissie komt aan de orde in: Jan Bank, Katholieken en de Indo
nesische Revolutie, Baarn 1983, hfdst. XIV, par. 2, pp. 247-353. Bank oppert (p. 349) verschil
lende verklaringen voor de ommezwaai van Romme van het kamp van de negativisten - 
onder aanvoering van zijn partijgenoot Beel - naar dat van de positivisten. Uit de notulen 
van de Staatscommissie, hier (subpar. XV.a) gehanteerd, krijgt men de indruk dat een gelei
delijke opschuiving van het gehele gezelschap - op enkele uitzonderingen na - naar een 
compromistekst onder druk van de staatsrechtgeleerden in deze Staatscommissie heeft 
plaats gevonden, waarbij het er vooral om ging inhoudelijk en staatsrechtelijk geen on
werkbare voorstellen tot grondwetsherziening in te leveren. Romme moet gemerkt hebben 
dat een gematigd positief ontwerp van legistische aard aantrekkelijk was: de oppositie ter 
rechterzijde kon worden gewonnen. Zijn eigen preoccupatie met een werkelijke Unie kon 
hij iets ruimere teugel geven, waardoor het voorstel tot grondwetsherziening de weg baande 
voor hetgeen in een rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming over een Proeve 
van hoofdlijnen voor een Statuut van de Nederlands-Indonesische Unie (d.d. 12 febr. 1948) 
concreet als taken voor een echte Unie was aangegeven. Dat niet meer werd vastgelegd dan 
al met de Republiek was overeengekomen moet hem - en andere "negatieve" commissiele
den - hebben verzoend met de merkwaardige figuur een Unie, waarover nog onderhandeld 
moet worden op een RTC, grotendeels in de Grondwet van een der partners vast te leggen. 
Vandaar ook de problemen voor de "negatieve" commissieleden zich met argumenten te
gen het positieve stelsel te verzetten. In eerste aanleg echter moeten Beel én Romme ge
meend hebben dat de Grondwet alleen behoefde te worden "opengebroken", waarna op een
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RTC de invulling van de Unie aan de orde zou zijn. Het genoemde rapport van het CvSV 
had alleen tot taak daarop voor te bereiden.
13 MR 2 febr. 1948,pt. 5; Mr 23 febr. 1948, pt. OG, 2: De Rijksconferentie over Indonesië; MR 30 
mrt. 1948, pt. 2 d, Advies Raad van State.
14 Ontwerp van wet, Memorie van Toelichting en Voorlopig Verslag betr. eerste voorstel 
van nr. 775, a.w., stuknrs. 2, 3 en 7 (eerste voorstel).
15 MR 19 april 1948, pt. 2 e.
16 De Tijd 24 april 1948, p. 1.
17 Debatten in de Tweede Kamer, 28 en 29 april 1948, pp. 1649-1694.
18 De Kort verwees bij zijn beschouwing over de souvereiniteit van de Unie naar de be
schouwing van het PvdA-Eerste Kamerlid R. Kranenburg in: Tijdschrift voor Overheidsad
ministratie, 4 (1948), pp. 109-112, over Samengestelde Staten en het Souvereiniteitsbegrip, 
waarin deze een onderscheid maakt tussen souvereiniteit die de volheid van de macht heeft 
en de souvereiniteit die de hoogste macht heeft om algemene regels vast te stellen of be
velen uit te vaardigen en waarbij het gezag dus hetzelfde is als dat der wet zelf. De Kort sloot 
zich bij deze laatste interpretatie van Kranenburg aan. Naar de opvatting van Romme 
school de quintessens van het betoog van Kranenburg in het woordje "hoogste" bij de macht 
om regels te stellen enz. Aangezien de Unie paritair zou worden opgebouwd is niet wel in te 
zien, waarom in dit woordje zulke garantie voor het algemeen belang - in Romme’s over
tuiging: de band Nederland-Indonesië - kon schuil gaan. Wellicht dat daarom de socialisten 
de visie van Kranenburg niet hebben gehanteerd; zij hebben vermoed dat die Unie alleen 
maar kon draaien op instemming van de partner overzee. In zoverre hebben Kranenburg, 
Romme en De Kort het gezag van een vrijwillig te sluiten Unie overschat. Zie De Kort, 28 
april 1948, TK, p. 1659 II; Romme, idem, p. 1673 II.
19 De Kamervoorzitter meende dat een algemene beschouwing over een wetsontwerp alleen 
in eerste termijn kon worden gehouden; niet nadat de minister reeds gesproken heeft en de 
meeste leden al gerepliceerd hebben, Van Schaik, TK, 29 april 1948, p. 1684 II.
20 Debatten in Eerste Kamer, 25 en 26 mei 1948, pp. 586-610. De eerste lezing van dit deel van 
de grondwetsherziening resulteerde in de wet van 27 mei 1948, Stbl. 1.207.
21 Voor het verloop van de tweede lezing van dit deel van de grondwetsherziening, zie de 
schriftelijke stukken onder nr. 907, behandeld in Tweede Kamer op 18 en 19 aug. 1948 (76-22) 
en in de Eerste Kamer 2 en 3 sept. 1948 (37-11). Zie voor een samenvattend overzicht van de 
gehele grondwetsherziening: C.W. van der Pot, De grondwetsherziening-1948, in: NJB, 23 
(1948) pp. 425-432.

22 Het wetsvoorstel luidde om het opschrift van de 7e afdeling van het 2e hoofdstuk uit de 
grondwet te doen luiden: "Van de Raad van State, de ministers, de staatssecretarissen en de 
vaste colleges van advies en bijstand", waarna aan het toenmalige art. 79, 2e lid, zou worden 
toegevoegd; "Hij kan voor een departement een of meer staatssecretarissen benoemen, die 
in alle gevallen, waarin de minister, hoofd van het departement, zulks nodig acht en met 
inachtneming van diens aanwijzingen in diens plaats als Minister optreden. De Staatssecre
taris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de 
Minister, hoofd van het departement. Op hem is van overeenkomstige toepassing hetgeen 
omtrent Ministers is bepaald in de artikelen 55, 97, 100, 113 en 171." Voor de ontwikkelingen 
rond de voorstellen tot invoering van de staatssecretaris: P.J. Oud, Het constitutionele recht 
van het Koninkrijk der Nederlanden, deel I, 2e druk, Zwolle 1967, pp. 434-445. Goseling had 
enkele jaren tevoren in een rapport over staatsrechtelijke vernieuwing voor de R.K. Staats-
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partij de invoering van de staatssecretaris bepleit. Voor de context van de herziening van de 
Grondwet in 1938: P.J. Oud, Het jongste verleden, Assen 1968 (2), deel V 1933-1937, hfdst. XTV. 
Alsook: W.A. van den Berg, De staatssecretaris, Alphen a.d. Rijn 1961, hfdst. III, par. 4, 5 en 6 
(De grondwetswijziging van 1948).
23 Mem. v. Toelichting, wetsontwerp nr. 775. In overweging nemen van voorstellen tot 
veranderingen in de Grondwet enz., stuknr. 6, HTK 1947-1948 Bijlagen. In de ministerraads
vergadering van 8 mrt. 1948 (agendapunt 6) heeft Fiévez voorgesteld om de staatssecretaris 
eigen verantwoordelijkheid te geven tegenover het parlement zoals in Engeland. Beel wees 
dit af: de minister diende verantwoordelijk te blijven voor het departement.
24 Voorlopig Verslag d.d. 17 april 1948; Mem. v. Antwoord d.d. 23 april 1948, nr. 775, stuknrs.
7 en 10, Algemene beschouwingen over het tweede voorstel.
25 29 april 1948, Tilanus, pp. 1697-1698 I; De Wilde, pp. 1698-1699 I; Romme sloot zich bij 
De Wilde aan, p. 1699; Van der Goes, p. 1702; Hoogcarspel, p. 1703 II; Beel, pp. 1705-1706, al
waar eindstemming.
26 EK 26 mei 1948, pp. 610 11-611, alwaar eindstemming. Stbl. I 208, d.d. 27 mei 1948.
27 Zie wetsontwerp nr. 907,4. TK 19 aug. 1948, pp. 135-137 (38-15 stemming); EK 3 sept. 1948, p. 
42 II (zonder debat), (46-3 stemming).
28 Zie Van den Berg, a.w., hfdst. III, par. 8.
29 Zie het betrokken wetsontwerp nr. 1472; wet van 25 jan. 1951, Stbl. S.24. Van den Berg, a.w. 
pp. 41-45.
3  ̂MR 15 mrt. 1948, Rondvraag. Vgl. hfdst. IV, par. I.l.a.
31 Zie de nota van Van der Goes van Naters, onder Bijlagen HTK 1947-1948, nr. 775, 7 slot, p. 
20-21 en Memorie van Antwoord, idem, nr. 775, 10, 0.26. Ook: Van der Goes van Naters, Met 
en tegen de tijd. Herinneringen, p. 185-187.
32 Reactie Romme, TK 29 april 1948, pp. 1699 11-1700 I; Tilanus, idem, p. 1695; Van der Goes, 
idem, p. 1703.
33 Voorgesteld werd een tekst van de volgende inhoud:
De Grondwet kent als Regeringsvorm voor het Koninkrijk geen andere dan die belichaamt 
een bestuurs- en rechtsorde, die vrije volksinvloed en eerbiediging van de rechten van 
menselijke persoon aanvaardt en handhaaft. Handelingen of uitlatingen, gericht op aantas
ting dier bestuurs- of rechtsorde, zijn strijdig met het algemeen belang en de openbare orde. 
Voor zover nodig, geeft een bijzondere wet ter bescherming dier bestuurs- en rechtsorde re
gelen, welke het in artikel 7 omschreven recht beperken en ontzetting van verkiesbaarheid 
voor de Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de raden der gemeenten, anders dan als 
straf, maatregel of van rechtswege bij voorwaardelijke buitenvervolginstelling krachtens het 
Besluit Politieke Delinquenten, mogelijk maken. Zodanige wet wordt door de Kamers der 
Staten-Generaal niet aangenomen, gewijzigd of ingetrokken dan met ten minste twee-derde 
der uitgebrachte stemmen.
Zie Voorlopig Verslag, wetsontwerp nr. 775, In overweging nemen van voorstellen tot 
veranderingen in de Grondwet inz., stuknr. 7, Beschouwingen n.a.v. de indiening der voor
stellen, p. 19 n.
34 Memorie van Antwoord, nr. 775, stuknr. 10, idem, p. 26 I.
35 Romme, TK 29 april 1948, pp. 1700-1701; Van der Goes, idem, p. 1702 II; Tilanus, idem, p. 
1696II; Hoogcarspel, idem, pp. 1703-1704; Beel, idem, p. 1705 I.
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36 Ontleend aan D.J. Elzinga, De financiële positie van de leden der Staten-Generaal, Neder
lands parlementsrecht 1, Groningen 1985, hfdst. 2, Geschiedenis van de financiële voorzie
ningen,
37 Zie het Voorlopig Verslag van 3 mei 1946 op het wetsontwerp tot wijziging van de bedra
gen van de schadeloosstelling en van de pensioenen van de leden van de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal (HTK 1945-1946 Bijlagen, nr. 204), d.d. 3 mei 1946 en de Memorie van 
Antwoord met Nota van Wijziging van 7 mei 1946; zonder beraadslaging en zonder hoofde
lijke stemming aangenomen in de TK op 7 mei 1946, p. 792 II; zonder beraadslaging en met 
hoofdelijke stemming (vóór 34 stemmen) in de EK op 12 juni 1946, p. 5 II (HEK 1946 II).
38 Wetsontwerp nr. 485, 11 juni 1947, m.b.t. wijziging van de bedragen van de schadeloos
stelling en van het pensioen van de leden van de Tweede Kamer de Staten-Generaal, Bijla
gen HTK 1946-1947; behandeling: TK 1 juli 1947, p. 1840; 8 juli 1946, p. 1959 I; EK 30 juli 1947, 
pp. 907-11 -9081.
39 Zie het Voorlopig Verslag en Mem. v. Antw., nr. 775 (Bijlagen HTK 1947-1948), stuknrs. 7 
en 10; MR 19 april 1948, pt. 2 e; Tilanus, TK 29 april 1948, pp. 1695 11-1696 I; Romme idem, p. 
1700 I; Beel, idem, p. 1704 II.
40 Wet tot nadere regeling van de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer 
van de Staten-Generaal, Bijlagen HTK-HEK 1949-1950, nr. 1495, TK 7 juni 1950, pp. 1954-1966; 
EK 1 aug. 1950, p. 874-877. In de EK heeft Van Santen (CPN) gemeend dat de openbare dienst 
tegen arbeidersloon moest worden verricht. Van Schaik (minister van Binnenlandse Zaken 
a.i.) meende dat men moest kijken naar gederfd inkomen, dat men moest voorkomen dat de 
schadeloosstelling afschrikkend werkte, dat het Kamerlid een vermoeiende en onregelmati
ge taak had en deskundige politici niet dik gezaaid waren.
41 Wet tot regeling van de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal en van de vergoeding van kosten, welke uit de vervulling hunner betrekking 
voortvloeien, Stbl. 625, 18 dec. 1958; ook: wet tot vaststelling van het bedrag van de jaarlijkse 
toelage van de voorzitter van de TK der Staten-Generaal, Stbl. 623, 18 dec. 1958. De wet van 
1958 werd ingetrokken bij de wet van 30 okt. 1968, Stbl. 584, houdende regeling schadeloos
stelling van de leden van de TK der Staten-Generaal. Voor de ontwikkeling in vergoedingen 
voor de leden van de EK en van de voorzitter van de EK - hier buiten beschouwing gelaten - 
zie Elzinga, De financiële positie, hfdst. 2.
42 Voor deze inleidende beschouwing is gebruik gemaakt van het betoog van het Tweede 
Kamerlid Donker (PvdA) op 14 mei 1948, TK pp. 1735 11-1737, alsmede van de interviews met 
de oud-generaals Reynders en Winkelman, in: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. 
Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek van de enquêtecommissie regeringsbe
leid 1940-1945, (nader aan te duiden als: PEC-verslag), dl. I c, ’s-Gravenhage 1949, resp. pp. 8-9 
en p. 67. Gerbrandy heeft als minister van Justitie er naar gestreefd de militairen kort te hou
den. Men had ervaring door de controverse in de Eerste Wereldoorlog (Cort van der Linden 
versus gen. Snijders). Zie ook de brochures van gen. I.H. Reynders en de oud-minister van 
Oorlog, A.Q.H. Dijxhoom, zie aantek. 5 in hoofdstuk XVI over De herziening van de 
Enquêtewet-1850. Een algeheel overzicht biedt L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in 
de Tweede Wereldoorlog, dl. 2, Neutraal, ’s-Gravenhage 1969, wet ed., pp. 190-203 en pp. 297- 
298. Verder is gebruik gemaakt van het proefschrift van J.M. de Ridder, De "Oorlogswet". 

Critische beschouwing van art. 195 der Grondwet en de uitwerking daarvan in de wet van 23 
mei 1899 met enkele wijzigingsvoorstellen, Almelo 1946 (verdedigd op 14 juni 1946). Zie de 
daarbij behorende stelling 1. Ook is gebruik gemaakt van: Th.J.Clarenbeek, De Oorlogswet 
voor Nederland, Alphen a.d. Rijn 1978, spec. hfdst. 3.
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Naar gegevens van De Jong, a.w., is een niet al te ingrijpend voorstel tot beperking van het 
militaire gezag in geval van afkondiging van de staat van oorlog en beleg in het voorjaar 
van 1940 opgesteld door de raadadviseur Hooykaas van het ministerie van Justitie en niet 
verder gekomen dan het advies van de Raad van State.
43 MR 8 maart 1948, pt. 5 en 19 april 1948, pt. 2 e.
44 Voorlopig Verslag d.d. 17 april 1948, nr. 775, stuknr. 7, afd. Beschouwingen n.a.v. de indie
ning der voorstellen, p. 20 I. Bij het toeschrijven van dit voorstel aan de KVP is aangeno
men dat de term "vele andere leden" - meestal de aanduiding voor de PvdA - hier verwijst 
naar de KVP. Als men namelijk de aanduidingen bij alle voorstellen op een rij plaatst, blijkt 
dat twee sets voorstellen door de KVP-fractie zijn gedaan, onderbroken door de aanduiding 
van "zeer vele andere leden" - de PvdA-fractie - dat zij het standpunt van de regering willen 
aanhoren alvorens hun houding te bepalen. Dit komt overeen met de tamelijk voorzichtige 
houding van Van der Goes in de Kamerdebatten over de KVP-voorstellen op 29 april 1948. 
Verder: Mem. v. Antw., nr. 775, stuknr. 10, afd. idem, p. 26 II.
45 Tilanus, TK 29 april 1948, p. 1696; Romme, idem, p. 1701 11-1702 I; Van der Goes, idem, pp. 
1702 11-1703 I. Van der Goes doelde hier op het ontwerp - waaraan de hoogleraar staats- en 
administratief recht, de sociaal-democraat mr.dr. G. van den Bergh, op verzoek van de 
minister van Justitie in het vierde kabinet-Colijn, Goseling (RKSP), een bijdrage leverde - 
dat de bevoegdheden van het militair gezag in tijden van nood beperkte en uitsloot op 
sociaal-economisch terrein, zie De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, dl. 2, Neutraal, p. 195-196.
46 In Genève was van 23 maart tot en met 22 april 1948 een conferentie van de V.N. nopens 
de vrijheid van voorlichting gehouden, waarvan in een uitgave van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (nr. 12) verslag is gedaan.
47 Hoogcarspel, TK 29 april 1948, pp. 1703 11-1704; Beel, idem, p. 1705 I.
48 Voorstel van wet van Romme c.s. tot het in overweging nemen van een voorstel tot een 
verandering in de grondwet, HTK 1947-1948, Bijlagen, nr. 814.
49 TK 14 mei 1948, pp. 1725 11-1726.
50 Donker, a.v., pp. 1735 11-1737.
51 Vonk, a.v., pp. 1726 11-1729.
52 Wagenaar, pp. 1729 11-1735, cit., p. 1731 II. De NRC van 20 mrt. 1948 had - n.a.v. de motie tot 
uitsluiting van communisten uit de Vaste Commissie voor Buit. 2^aken op 29 mrt. 1948 - ge
schreven dat er geen bewijzen waren dat communisten staatsgeheimen doorgaven. Dit arti
kel is door Wagenaar in dit debat gehanteerd.
53 Van Schaik, a.v., p. 1737 II. Het betreft hier het z.g. guillotineartikel 81, ingevoerd bij de 
herziening van 4 mrt. 1919, zie: J.G. Pippel, Het reglement van orde w n  de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 's-Gravenhage 1950(3), p. 346. Verder: NRC, 15 mei 1948, p. 1: Initiatief- 
ontwerp-Romme maakt communisten roerig, de guillotine in werking
54 Stokvis, TK 14 mei 1948, pp. 1738-1740.
55 De Groot, pp. 1740 11-1742 I. De Groot was uitgesprokener over de gebeurtenissen in Praag 
dan Wagenaar. Vgl. Wagenaars uitlating (p. 1734 II): "Wij kunnen toch niet verantwoorde
lijk worden gesteld voor hetgeen in Tsjechoslowakije plaats vindt?" Van de fractie van de 
CPN uit de periode 1946-1948 zou alleen De Groot de partij trouw blijven; zijn positie in de 
partijtop verloor hij na de verkiezingsnederlaag in 1977.
56 Romme, pp. 1742-1743.

2247



XV. De Grondwetswijziging-1948, eerste lezing

57 Am. Hoogcarspel, p. 1746 11-17471; Romme, pp. 17471-1748 I; stemming, p. 1748 II.
58 Am. Vonk, p. 1746, Romme, p. 1748 I; stemming, p. 1748 II.
59 Am. Stokvis, p. 1747, Romme, p. 1748 I; stemming p. 1748 II, TK 14 mei 1948.
60 Uit: Het Parool, zat. 15 mei 1948, p. 1, Tweede Kamer aanvaardt voorstel-Romme c.s.. De 
verwerping van de Vlootwet in 1923 had geleid tot het zingen van De Internationale door de 
SDAP-fractie,
61 Zie NRC, 15 mei 1948, p. 1, Tweede Kamer, slot; G. van den Bergh, Zinloze oppositie, in: 
Het Vrije Volk, 22 mei 1948, p. 1; De Volkskrant, 15 mei 1948, p. 1; Trouw, 15 mei 1948, p. 2 en 
Het Parool, idem, p. 1. Het betreffende artikel in De Tijd, 15 mei 1948, p. 2: Kamer davert door 
porseleinkast.
62 EK 26 mei 1948: Brandenburg, pp. 614 11-615; Van Santen, pp. 612 11-614; Van de Kieft, p. 615 
II; Van Voorst tot Voorst, pp. 61111-612; Romme, pp. 615 11-617.
63 Eindstemming EK 26 mei 1948, p. 618 II. De wet is vastgesteld: 27 mei 1948, Stbl. nr. 1.209. 
Tussen Van Santen (CPN) en Romme (KVP) heeft zich bij de behandeling van het initia
tiefvoorstel een aardige discussie voorgedaan, toen Van Santen meende dat het wetsontwerp 
zó overhaast was ingevoerd, dat niemand in Nederland er van had gehoord. Van Santen 
nodigde Romme uit met hem in Amsterdam te gaan wandelen en een aantal burgers over 
dit onderwerp te ondervragen. Romme zei dat graag te willen doen, omdat hij er een onder
zoek naar het aantal en het begrip van De Waarheid-lezers aan vast wilde knopen. Dit blad 
had immers gedaverd van de verontwaardiging over dit wetsvoorstel, zodat het volgens 
Romme wel iets zou betekenen, als geen sterveling in Amsterdam van dit voorstel gehoord 
zou hebben (De Waarheid had toen een zeer hoge oplage). Zie Van Santen, EK 26 mei 1948, 
pp. 61711-618 I; Romme, p. 618.
64 Het wetsontwerp tot invoering van de burgerlijke staat van beleg in de Grondwet is in 
tweede lezing op 24 juli 1948 bij de Tweede Kamer ingediend, samen met drie andere voor
stellen. Behandeling: TK 1948, Buitengewone zitting, 19 aug. 1948, pp. 137-144; stemming, 
idem, p. 145; EK 1948, Buitengewone zitting, 3 sept. 1948, pp. 30-32 (Schalker) en p. 36 (Van 
Voorst); antw. min., idem, p. 39 I; stemming, idem, p. 43, betr. wetsontwerp nr. 907 d. De wet 
is na tweede lezing vastgesteld op 3 sept. 1948, Stbl. 1.413. Ten aanzien van de overname door 
de regering in tweede lezing van een initiatiefvoorstel van de Kamer inzake grondwetsher
ziening sedert 1948, zie E. van Raalte, Het Nederlandse Parlement, 's-Gravenhage 1971 (5), 
p. 211. Voor een korte parlementaire schets van de invoering van de mogelijkheid van de 
burgerlijke staat van beleg in de Grondwet zie Clarenbeek, De Oorlogswet in Nederland, 
hfdst. 2.B.
65 De Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag: Nr. 1539, Bijlagen TK 1949-1950; 
1950-1951; 1951-1952; behandeling in TK 20-21, 25 4n 26 mrt. 1952 (62-5) en in de Eerste Kamer 
op 18 juni 1952 (28-2); vastgesteld: 23 juni 1952, Stbl. nr. 361. De bijbehorende besluiten: 25 
nov. 1953 (Stbl. nr. 554); 25 nov. 1953 (555) en 11 febr. 1954 (Stbl. 58). De gehele wet van oorlog 
en beleg van 1899 werd herzien en kwam na 9 jaar parlementaire arbeid in het Staatsblad nr. 
337 op 16 juli 1964.
66 Aldus dr. W. E>rees sr. in een brief aan de auteur op 16 juli 1983 (83.258). Hierover ook A.F. 
Manning, Koningin Wilhelmina, in C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse 
geschiedenis, Alphen a.d. Rijn 1979, pp. 361-396, spec. pp. 391-395, Bevrijding en terugkeer; L. 
de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 12, Epiloog, eerste 
helft, wet. ed., Leiden 1988, pp. 250-255.
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67 Voor deze brief: zie De Jong, Het Koninkrijk, dl. 12, Epiloog, eerste helft, pp. 251-255. De 
brief van de ministerraad aan de Koningin in archief-Drees, ARA.
68 Voor de achtergronden van de 7-december-redevoering: L. de Jong, Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 11 c, Nederlands-Indië III, wet. ed., Leiden 1986, 
hfdst. 2, pp. 78-97. Terwijl De Jong, a.w., aantek. 66, pp. 246-250, Koningin Wilhelmina een 
groot begrip voor de ontwikkelingen in Nederlands-Indië in de eerste na-oorlogse jaren 
toeschrijft, heeft P.J. Drooglever, een van de bewerkers van de bronnenpublicatie Officiële 
bescheiden betreffende de Nederlands-lndonesische betrekkingen 1945-1950, in een reactie op 
de publicatie van De Jongs Het Koninkrijk, dl. 12, in de NRC van 6 mei 1988 onder de titel 
Koningin Wilhelmina was niet zo progressief aan de hand van enkele stukken daartegen 
stelling genomen. "De geest van Van Heutsz" is aan Drooglevers betoog ontleend.
69 Een ontwerp van wet tot toepassing van de in 1922 ingevoerde mogelijkheid, namelijk 
art. 43 van de Grondwet (1938/1946), waarbij het tijdstip van neerleggen en hervatting van 
het koninklijk gezag werd overgelaten aan nadere bepaling, bekend te maken in het Staats
blad, en als regentes van het Koninkrijk Prinses Juliana werd aangewezen, werd op 4 oktober 
1947 aan de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal aangeboden, waarbij het gehele 
kabinet de Memorie van Toelichting heeft ondertekend. Na schriftelijke discussie, onder 
meer over de vraag of de gevraagde machtiging zich wel zou verdragen met de bedoeling 
van de tekst van de Grondwet - moest niet van geval tot geval worden overwogen of er 
aanleiding zou bestaan om de uitoefening van het koninklijk gezag tijdelijk aan een regent 
op te dragen? - , met het gevolg dat nadrukkelijk redenen van gezondheid als aanleiding 
voor het tijdelijk neerleggen van het koninklijk gezag in de tekst van het wetsontwerp 
werden genoemd en bij nieuw artikel het einde van het regentschap werd gekoppeld aan de 
hervatting van het koninklijk gezag (Nota van Wijziging van 9 okt. 1947 op het Voorlopig 
Verslag van de Verenigde Vergadering van dezelfde datum), volgde de 2e vergadering van 
de Verenigde Vergadering der beide Kamers op 10 oktober 1947 (108 leden aanwezig), met 
aanwezigheid van de minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie en 
Oorlog-en-Marine-a.i. ter beraadslaging van het onderhavige wetsontwerp. Nadat Van 
Schaik als voorzitter van de Commissie van Rapporteurs de bezwaren nogmaals kort had 
samengevat en had medegedeeld dat niet alle bezwaren - onder meer dat de toepassing van 
deze wet mogelijkerwijze kon leiden tot een uitvoering die niet geheel zou stroken met de 
constitutionele beginselen waarvoor de Staten-Generaal moeten waken - bij iedereen waren 
weggenomen en hij had uitgesproken dat de praktijk de bezwaren mogelijkerwijze kon 
doen verbleken, werd de beraadslaging gesloten en het wetsontwerp zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. De wet werd vastgesteld 10 okt. 1947, Stbl. H.338. Vervolgens werd 
het KB afgekondigd waarbij met ingang van 14 okt. 1947 tot 1 dec. 1947 het koninklijk gezag 
werd neergelegd, Stbl. H.339, 11 okt. 1947. Een dergelijk KB voor de tweede periode waarin 
het koninklijk gezag werd neergelegd - 14 mei 1948 tot 31 augustus 1948 - ,verscheen in het 
Staatsblad, 8 mei 1948, nr. 1.176. De stukken betreffende de Verenigde Vergadering zijn 
opgenomen voorafgaand aan de bijlagen en het verslag van de Handelingen van de Staten- 
Generaal 1947-1948, deel I.

70 Dit is geworden de wet van 29 maart 1950, Stbl. K .lll , tot benoeming van een regent voor 
het geval van erfopvolging tijdens minderjarigheid van de troonopvolger. In deze wet werd 
Z.K.H. Prins Bemhard als regent van het Koninkrijk aangewezen in het geval de troonop- 
voIg(st)er minderjarig zou zijn.
71 HTK 1947-1948 Bijlagen, nr. 834; TK 21 mei 1948; EK 26 mei 1948; Stbl. nr. 1.209, 27 mei 1948. 
Tweede lezing: stuknr. 907, TK 18,19 aug. 1948; EK 2,3 sept. 1948, Stbl. 1.411,3 sept. 1948. Op 2
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dec. 1948 volgde de indiening bij de Tweede Kamer van het wetsontwerp betreffende het in
komen uit 's Rijks kas van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden, HTK 1948-1949 
Bijlagen, nr. 1060. Voorgesteld werd om jaarlijks vanaf 4 sept. 1948 400.000 gulden ter be
schikking te stellen. Zowel in de Tweede Kamer op 15 dec. 1948 als in de Eerste Kamer op 4 
jan. 1949 hebben de CPN-fracties bij monde van resp. Gortzak en Van Santen het voorge
stelde bedrag te hoog gevonden gegeven de heersende stoffelijke nood onder de bevolking 
ten gevolge van het regeringsbeleid. Het voorstel is zonder hoofdelijke stemming, met aan
tekening van de tegenstem van de CPN-fracties, aanvaard (zie TK 15 dec. 1948, p. 682 II; EK 4 
jan. 1949, p. 98). De wet is vastgesteld 5 jan. 1949, Stbl. J.12.
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a. H et voorstel-Van der Goes van Naters tot het houden van een parle
m entaire enquête

Onderzoek naar het beleid van de Londense kabinetten gew enst?
In het najaar van 1946 kon het eerste na de bevrijding gekozen parlement 

aan de hand van de eerste naoorlogse begrotingen zijn controlerende taak 
ten opzichte van het voorgenomen regeringsbeleid van het kabinet-Beel 
aanvangen. Een aantal leden uit Tweede en Eerste Kamer stelde zich bij de 
aanvang van deze taak de vraag of de periode van de regering in balling
schap in Londen in de jaren 1940-1945 niet aan een vorm van parlementaire 
controle achteraf moest worden onderworpen. Daarvoor waren verschil
lende argumenten aan te voeren. Zo was politiek Den Haag er eind 1946 in 
grote meerderheid van overtuigd dat veel beleidsdaden van de Londense 
kabinetten gevolgen hadden gehad voor de politieke beslissingen van de na
oorlogse kabinetten, waarbij vooral gedacht moest worden aan het Indië-be
leid. Een tweede belangrijke reden was dat door een aantal processen en pu
blicaties ernstige vragen waren gerezen over het Londense beleid inzake de 
algemene oorlogvoering, de contacten met het bezette vaderland, de hulp 
aan de Nederlandse vluchtelingen, het beheer van de financiën en de kabi
netswisselingen, waarbij het vertrek van De Geer (CHU) als minister-presi
dent en diens terugkeer naar Nederland voorop stond. Herinnerd mag hier 
worden aan het verslag van oud-minister-president Gerbrandy over het re
geringsbeleid in Londen, het verslag van de Vertrouwensmannen van de 
regering in Nederland en het Verslag van de Algemene Rekenkamer over 
het Londense beleid.1

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen van eind 1946 in de Tweede 
Kamer werd door een aantal Kamerleden in het Voorlopig Verslag de ge
dachte geopperd aan een parlementaire enquête, maar deze werd in het 
mondelinge debat niet herhaald. De liberalen vonden het verslag van 
Gerbrandy ten enenmale onvoldoende. Ook de CHU meende dat een nader 
onderzoek opheldering kon geven, zoals over het Indië-beleid en de voor
bereiding van het herstel van het land na de bevrijding, maar een parle
mentair onderzoek op dat moment leek de CHU niet opportuun. Van socia
listische kant werd om een objectief historisch onderzoek en een strafrech
telijk onderzoek tegen De Geer gevraagd, maar niet om een parlementaire 
enquête, al ontkende de PvdA niet dat een onderzoek wellicht verheldering 
kon bieden inzake de kabinetscrises in Londen en de wijzigingen die onder 
Gerbrandy in de kabinetten waren aangebracht. Voor de socialisten stonden 
overigens Gerbrandys vastberadenheid en onbezweken trouw aan de goede 
zaak vast. Een onmiddellijk onderzoek naar het gebeurde in Londen wenste 
geen enkele groep uit de Tweede Kamer, ook al omdat men prioriteit wilde 
geven aan de wederopbouwproblemen. Voorzichtig werd gevraagd wat de 
regering vond van een nader onderzoek van de Londense periode. De rege-
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ring kaatste echter de bal terug en liet weten dat het aan de Kamer was om 
een parlementaire enquête te entameren, waarbij de regering van haar kant 
alle hulp toezei. Mocht de Kamer van de regering slechts op enkele punten 
opheldering verlangen dan was de regering bereid daarnaar een onderzoek 
te doen instellen op een wijze, in overleg met de Kamer te regelen.2 Dit 
standpunt herhaalde Beel in de Kamer.3 De Kamer heeft daarop niet aange
drongen op een nader onderzoek. Bierema (PvdV) zei te hopen dat een goed 
historicus ooit over de Londense periode zou schrijven. Tilanus had wel 
vragen over het Londense beleid, maar geen behoefte aan een parlementaire 
enquête. Van der Goes beperkte zich tot het voorstel om het rapport- 
Gerbrandy in handen te stellen van een Kamercommissie.4

Ook in de Eerste Kamer kwam dit onderwerp bij de Algemene Politieke 
Beschouwingen in januari 1947 aan de orde. Hier was het Pollema (CHU) 
die juist wél met klem vroeg om een parlementaire enquête naar het Lon
dense beleid. Er van uitgaande dat de hechtste waarborg van de parlemen
taire democratie is gelegen in de politieke verantwoordelijkheid van de mi
nisters tegenover de Staten-Generaal, welke verantwoordelijkheid geduren
de de bezetting niet tot haar recht kon komen, stelde Pollema voor om een 
aantal feiten, die in het verstreken jaar 1946 naar voren waren gekomen, 
nader uit te zoeken. Pollema noemde in dit verband niet alleen het gedrag 
van De Geer, en de financiële gestes van het kabinet-Gerbrandy, maar ook 
zaken die aan de bezettingstijd vooraf gingen zoals de wisseling van het op
perbevel, de verdediging van de zuidelijke provincies en het achterwege 
laten van massale internering van NSB-ers. Over het militaire beleid in de 
jaren 1939-1940 was namelijk kort na de oorlog in een aantal brochures een 
polemiek gevoerd, welke veel vragen had opgeroepen. Tenslotte bleek dat 
Pollema en zijn fractie geprikkeld waren door de mededelingen die 
Gerbrandy voor de radio begin 1947 had gedaan in zijn functie van voorzit
ter van het Comité Rijkseenheid (tegen de Indië-politiek van het kabinet- 
Beel) over de positie en de rol van Van Mook als hoogste man in Indië, 
welke niet in het rapport-Gerbrandy waren vervat, ofschoon het kabinet- 
Gerbrandy de volle verantwoordelijkheid droeg voor de benoeming van 
Van Mook in Indië na diens ministerschap van Koloniën in de Londense 
periode van 1942-1945. Hoewel de CHU-fractie alle eerbied betuigde voor de 
glorierijke periode die de Londense kabinetten, met name die onder 
Gerbrandy, aan de Nederlandse historie hadden toegevoegd, wenste zij dat 
een aantal feiten, die nog onbekend waren aan regering en parlement, daar
aan kenbaar zouden worden gemaakt. Pollema zag het liefst een semiparle- 
mentaire commissie ingesteld, bestaande uit leden van beide Kamers, ver
sterkt met deskundigen, vooral met het oog op de militaire en financiële 
kanten van de zaak, alsook uit leden door de regering te benoemen. De par
lementaire enquête zou in deze visie fungeren als stok achter de deur tot het 
verkrijgen van inlichtingen. Dit opmerkelijke voorstel van Pollema vond 
bijval bij Reinalda (PvdA), die vooral geinteresseerd was in de verantwoor
delijkheid van Gerbrandy voor het beleid van Van Mook inzake Indië.5 Beel 
antwoordde op het voorstel-Pollema, dat deze ook in notavorm aan de re-
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gering had overhandigd, dat hij de zaak in beraad wilde nemen, al had hij 
op voorhand bezwaren tegen de voorgestelde procedure. Hij achtte het zon
der meer beter een echte parlementaire enquête te laten houden en niet als 
stok achter de deur, opdat de in te stellen commissie dan de door de En
quêtewet van 1851 verleende bevoegdheden zou hebben, zoals de mogelijk
heid getuigen op te roepen onder dreiging van sancties bij niet verschijnen. 
Beel beloofde de senaat op de hoogte te stellen van de conclusies van de re
gering over dit voorstel.6

Kort na dit debat in de Eerste Kamer op 15 januari 1947 boog de minister
raad zich over het voorstel-Pollema. Beel meende dat een onderzoek naar 
het regeringsbeleid over de periode 1940-1945 geen kabinetsbeslissing moest 
zijn, maar dat de Staten-Generaal zelf moesten beslissen of en zo ja op welke 
wijze een onderzoek moest worden ingesteld. De concrete suggestie van 
Pollema achtte Beel niet vruchtdragend. Hiermede stemde de Raad in. Een 
definitieve beslissing werd opgeschort tot ook de minister Zonder Porte
feuille en oud-minister van Buitenlandse Zaken onder Gerbrandy, Van 
Kleffens, over deze zaak was gehoord. Deze deelde in de raad van 10 februari 
1947 mede dat hij een onderzoek moest ontraden. Volgens Van Kleffens 
ontbrak de "sfeer van sereniteit" en zou het ook in het buitenland een de
plorabele indruk maken, wanneer Nederland op dat moment overging tot 
een onderzoek van de Londense periode. Wel achtte Van Kleffens een 
grondig onderzoek van deze periode op een later tijdstip gewenst. Het kabi
net besloot Pollema te laten weten dat een onderzoek als door Pollema be
doeld naar het oordeel van de regering minder gewenst was vanwege de 
onvoldoende distantie ten opzichte van de materie, maar dat het aan de 
Staten-Generaal was al dan niet over te gaan tot dit onderzoek.7

Een aantal factoren maakte het steeds waarschijnlijker dat de gedachte om 
een onderzoek naar de Londense periode te entameren door de Staten-Ge
neraal zou worden opgepakt. Oud-premier Gerbrandy ging voort zijn oud- 
minister Van Mook tot mikpunt van zijn tirades tegen het Indië-beleid te 
maken, waardoor Gerbrandy zelf vragen opriep over de verantwoordelijk
heid voor het Indië-beleid onder de oorlog. Op 9 en 10 mei 1947 diende voor 
het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam het proces tegen de oud-minister- 
president De Geer, die met zijn kabinet - dat als eerste in Nederland enkele 
sociaal-democratische ministers telde, van wie Van den Tempel in 1946 zijn 
memoires had gepubliceerd onder de titel N ederland in Londen - bij de 
Duitse inval in Nederland in mei 1940 had moeten uitwijken naar Enge
land. De Geer werd ten laste gelegd dat hij na zijn ontslagneming als pre
mier zijn dienstreis ter uitvoering van een opdracht van de regering in In
dië had afgebroken en via Lissabon naar bezet Nederland was teruggekeerd 
en dat hij in Nederland vervolgens met Duitse toestemming een boekje had 
uitgegeven met een oproep tot beëindiging van de oorlog. Dit proces leidde 
tot veroordeling van De Geer en het verlies van de hem verleende titel mi
nister van staat, alsook tot menige vraag over de gang van zaken rond dit 
kabinet-De Geer in Londen. Enkele processen tegen verraders hadden grote 
vraagtekens opgeroepen omtrent het benul van de Londense autoriteiten

2253



XVI. De herziening van de Enquêtewet-1850

van hetgeen in bezet gebied aan de hand was, zoals bij het "Englandspiel". 
Detailonderzoeken zoals naar het achterwege blijven van voldoende hulp 
door het Nederlandse Rode Kruis vanuit Londen aan Nederlandse gevan
genen in Duitse kampen en naar de schandalen rond de hulpverlening door 
de buitenlandse vertegenwoordigingen van Nederland in sommige landen 
aan vluchtelingen uit Nederland onttrokken zich aan de openbaarheid (zie 
hoofdstuk n.par.I.2.a). Dit alles, gevoegd bij de onrust die was ontstaan door 
de al genoemde publicaties over de Londense tijd uit 1945-1946, deed de 
noodzaak groeien om door ondervraging van de verantwoordelijke autori
teiten inzicht te verkrijgen in het overheidsbeleid op een aantal cruciale 
punten tijdens de periode kort voor en tijdens de bezetting.8

H et voorstel-Van der Goes
Het was de fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, Van der Goes 

van Naters, die na het voorstel-Pollema en het antwoord van de regering 
daarop de volgende stap zette. Eerst trachtte hij in het seniorenconvent van 
de Tweede Kamer - waarbij hij de CPN bewust negeerde - medestanders te 
vinden voor zijn plan tot het indienen van een voorstel voor een parle
mentaire enquête naar de Londense periode, teneinde bij voorbaat een brede 
steun te verzekeren en elke schijn van een partijstunt te vermijden. Van 
der Goes ving bij deze actie onder de collega’s bot. Er bleef Van der Goes toen 
weinig anders meer over dan zelf op 16 juni 1947 bij de voorzitter van de 
Tweede Kamer een alleen door hem getekend voorstel in te dienen tot het 
houden van een parlementaire enquête naar het regeringsbeleid van het 
kabinet-De Geer en de periode kort daarvóór en van de kabinetten- 
Gerbrandy. In dit voorstel somde Van der Goes puntsgewijs op hetgeen hij 
nader onderzocht wilde zien: voorop stond het militaire beleid in de meida
gen van 1940 en de periode kort daarvóór; dan het verplaatsen van de rege- 
ringszetel naar het buitenland, de opvattingen in het kabinet over de voort
zetting van de oorlog en de Nederlandse deelneming daaraan, het aftreden 
van De Geer als minister-president, de opdracht aan De Geer tot het maken 
van een reis naar Indië en het falen daarvan, de verbindingen tussen Lon
den en het bezette gebied, het contact met en de politiek ten aanzien van de 
verzetsbewegingen in Nederland, het beleid ten aanzien van organisatie 
van Nederlandse en de binnenlandse strijdkrachten, de voorbereiding van 
de organisatie van het bestuur in Nederland na de bevrijding zoals het Mi
litair Gezag, het financiële beleid en het aankoopbeleid in Londen, de verte
genwoordiging van Nederland in het buitenland en de behartiging van de 
Nederlandse belangen, de hulpverlening aan Nederlandse krijgsgevange
nen en civiele gedetineerden, het Indonesisch beleid en in het bijzonder de 
recrutering van troepen voor Indië, de moeilijkheden in de kabinetten, 
vooral die inzake de tussentijdse ontslagen van ministers. Als getuigen wil
de Van der Goes doen horen: leden van de kabinetten, secretarissen-gene- 
raal en hoge ambtenaren, leden van de buitengewone Raad van Advies, de 
generaals Reynders en Winkelman, kol. Sas, dr.M. van Blankensteijn, de 
president van en de procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof in Am-
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sterdam, jhr.mr.L.H.N. Bosch van Rosenthal, prof.mr.R.P.Cleveringa, dr. 
W.Drees, mr.J. Cramer, mr.W.G.A. van Sonsbeek, dr.J.G. Stokman, L. 
Neher, mr.J. le Poole. Erg verrassend was deze lijst niet: Bosch van 
Rosenthal en de daarna genoemden behoorden tot het College van Ver
trouwensmannen, dat door de regering in Londen was bedoeld als opvul
ling van het gezagsvacuüm tussen de bevrijding en de aankomst van de re
gering. Van Blankensteijn was tijdens de oorlog journalist (hoofdredacteur 
van het Londense V rij Nederland) in Londen geweest en goed bekend met 
het reilen en zeilen van de Nederlandse regering in ballingschap; de kolonel 
Sas was militair attaché in Berlijn geweest tot het uitbreken van de oorlog 
tussen Nederland en het Derde Rijk en befaamd geworden door zijn op goe
de informatie berustende waarschuwingen over de datum van de dreigende 
Duitse inval in de Lage Landen en Frankrijk. Van der Goes wilde deze per
sonen en andere getuigen doen horen door een commissie van 7 leden van 
de Tweede Kamer, ieder een politieke stroming vertegenwoordigend. Het 
karwei moest volgens hem binnen een jaar geklaard kunnen worden.9

In de Memorie van Toelichting bij dit voorstel noemde Van der Goes een 
aantal overwegingen, waarom een dergelijke enquête gewenst was. Sedert 
de inval door de Duitsers op 10 mei 1940 was er geen contact geweest tussen 
regering en parlement om over politieke en militaire gebeurtenissen te 
spreken, terwijl ook over de reconstructie van het kabinet-De Geer en vele 
andere vraagpunten geen discussie was geweest. Het materiaal dat sedert de 
bevrijding over de Londense kabinetten was verschenen - verslagboeken, 
memoires, processtukken-De Geer, verslag Kamercommissie voor de Rijks
uitgaven over de verslagen van de Rekenkamer in Londen - achtte Van der 
Goes te summier, onvolledig en te weinig vanuit staatkundig oogpunt be
licht. De Kamer had volgens hem een eigen taak om een aantal kwesties 
vanuit deze optiek te onderzoeken, ook al had de regering op een enkel 
punt, zoals de kwestie van de hulpverlening door Nederlandse diplomatie
ke posten aan Nederlandse vluchtelingen, zelf het initiatief tot onderzoek 
genomen (commissie-Cleveringa). Daarom was hij van mening dat een ob
jectief en alzijdig onderzoek, vanuit algemeen staatkundig oogpunt, ge
wenst was door het horen van getuigen - waarbij Van der Goes buitenlan
ders als Churchill en Attlee insloot - en het raadplegen van archiefstukken, 
notulen en andere officiële en niet-officiële gegevens, waarvoor een van de 
Kamers van de Staten-Generaal het aangewezen lichaam was, gelet op art. 20 
en 21 van de enquêtewet van 5 augustus 1850 (Stbl. 45).

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer van 10 juli 1947 bleek 
dat Van der Goes met zijn voorstel kon rekenen op steun van de KVP, de 
liberalen en de CPN, naast die van de PvdA. De protestants-christelijke 
groepen hadden bezwaren. De CHU was van mening dat historici het werk 
moesten doen en niet de Kamerleden, indien het doel van deze enquête ei
genlijk in de historische documentatie was gelegen. De enquête kon im
mers, anders dan in het verleden wel was gebeurd, geen hulp bieden bij de 
totstandkoming van wetgeving en ook niet leiden tot démarches tegen een 
bewindsman of tot een strafrechtelijke vervolging, al sloten sommige Ka-
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merleden dit laatste niet uit. Volgens de groep bezwaarden zou een enquête 
het gevaar met zich meebrengen dat door de mogelijke aantasting van de 
reputatie van de Londense kabinetten ook de goede naam van Nederland 
geschonden zou worden, juist in een moeilijke periode van het land. Ook 
werd de vrees geuit dat geruchtmakend materiaal in een jubileumjaar van 
het Koninkrijk - 300 jaar Vrede van Münster en 50 jaar bewind van de Ko
ningin - zou worden gepubliceerd. Dit laatste kon worden verhinderd door 
de tijdslimiet, waarbinnen de enquête moest worden gehouden, te doen 
verlengen, waartoe de meeste fracties ook aanspoorden vanwege de hoe
veelheid werk die men voorzag. Aan de andere kant begreep men wel dat 
verder uitstel het inwinnen van nauwkeurige getuigenissen kon bemoeilij
ken. Indien de enquête enige tijd in beslag zou nemen, dook de vraag op of 
de Kamerontbinding vanwege de grondwetsherziening inzake Indië zou 
leiden tot het vervallen van de bevoegdheden van de enquêtecommissie. 
Tenslotte werden in het Verslag suggesties gedaan omtrent de afbakening 
van de te onderzoeken periode, de onderwerpen die Van der Goes - zoals de 
wet dat voorschreef - had opgesomd en de lijst van getuigen. Vrij algemeen 
verwachtte men weinig van het horen van buitenlandse getuigen, op wie 
ook de wettelijke sanctie niet van toepassing was.

In zijn antwoord van 16 september 1947 beschreef Van der Goes de en
quête als een triomf van de Nederlandse democratische gedachte. Enig na
deel, zelfs in een jubileumjaar, zag hij in een behandeling van dit onder
werp niet. "Onze nationale eenheid is niet verkregen en niet gehandhaafd 
door het verdoezelen der verschillen in opvatting en denkwijze." Het on
derzoek moest zich volgens hem richten op de periode, waar de mogelijk
heid tot het vragen en afleggen van verantwoording ontbrak. Van der Goes 
wilde ook onderzoek naar die daden en nalatigheden, die in causaal verband 
hadden gestaan met de gebeurtenissen van mei 1940, omdat de draagwijdte 
van de eerder genomen besluiten door het parlement nog niet kon worden 
getoetst in het licht van de afloop van strijd van mei 1940. De eindgrens, ge
trokken vanaf het jaar 1940, zou daar kunnen liggen waar het parlement de 
regering weer ter verantwoording had kunnen roepen. Men kon redeneren 
dat dat het geval was sedert 20 november 1945, toen de Voorlopige Staten- 
Generaal in functie traden. Aangezien Van der Goes vond dat het parlement 
ten opzichte van het kabinet-Schermerhorn-Drees de controletaak goed had 
uitgevoerd, was er volgens hem slechts behoefte aan een onderzoek tot het 
aftreden van het laatste kabinet-Gerbrandy, derhalve tot 24 juni 1945, de dag 
waarop het nieuwe kabinet optrad. Een aantal suggesties op praktisch gebied, 
zoals voorgesteld in het Voorlopig Verslag, nam hij over. De omvang van 
de commissie bracht hij op 9 personen, verdeeld over drie subcommissies, te 
weten voor algemene politiek en zaken van het Koninkrijk, voor militaire 
en verzetszaken en voor financiële en economische aangelegenheden. Hij 
voegde een nieuw vraagpunt in: het geven van leiding en voorlichting aan 
ambtenaren en burgers in de bezette gebieden, terwijl het punt Indië zodanig 
werd geformuleerd dat ook het beleid van de Nederlands-Indische regering 
in het bijzonder inzake de recrutering van troepen kon worden onderzocht.
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Kamerontbinding en het daardoor vervallen van de bevoegdheid van de 
enquêtecommissie kon gevolgd worden door een gelijkluidend verzoek 
zonder schriftelijke procedure in de Kamer af te wikkelen: een zaak van en
kele minuten. Een herziening van de enquêtewet zag Van der Goes niet als 
noodzakelijk. Later zou deze wel nodig blijken, althans volgens een deel 
van de enquêtecommissie.

Bij de openbare behandeling van het voorstel-Van der Goes in de Tweede 
Kamer, die op 5 november 1947 begon, bleven ARP en CHU vasthouden aan 
hun bezwaren tegen dit voorstel. Tilanus (CHU) herhaalde min of meer de 
argumenten van zijn groeperingen tegen het plan-Van der Goes, waarvan 
de kern was dat de CHU-fractie bevreesd was dat door het uithangen van de 
vuile was het vaderlands belang in internationale ogen geschaad kon wor
den. Tilanus vroeg zich dan ook af of "wij na aanvaarding van dit voorstel 
een nuttig, een nodig en een praktisch uitvoerbaar werk kunnen doen en of 
wij uiteindelijk het vaderland daarmede een dienst bewijzen". 10 De Wilde 
(ARP) twijfelde - in navolging ook van Tilanus - of de enquête wel behoor
lijk kon worden verricht, gelet op het grote aantal vraagpunten. Kamerle
den waren volgens hem niet gekwalificeerd om een onderzoek te leiden en 
getuigen te horen. Het grootste bezwaar zag De Wilde gelegen in de extra 
taak voor de Kamerleden waardoor de wetgevende en de controlerende taak 
in het gedrang kon komen.11

Instemming en aarzeling werden bij de andere groepen in de Kamer over 
het voorstel vernomen. Donker (PvdA) was vierkant voor, juist ook vanuit 
de wens om de praktijk van het staatsnoodrecht eens goed na te gaan. Her
ziening van de Enquêtewet op enkele punten, zoals inzake de gevolgen van 
Kamerontbinding voor de enquête, achtte hij gewenst. Bierema (PvdV) en 
Wagenaar (CPN) waren overtuigde voorstanders van dit initiatief. Bierema 
wilde echter wel de einddatum ruimer nemen, omdat hij van oordeel was 
dat de Voorlopige Staten-Generaal niet ten volle hun parlementaire arbeid 
hadden kunnen uitoefenen. Hij had met name een onderzoek naar de af
wikkeling van het Militair Gezag op het oog. Een amendement van deze 
strekking werd door hem ingediend. De CPN wenste een diepgaand onder
zoek, maar was bezorgd dat een verdeling van het enquêtewerk over drie 
commissies haar zou uitsluiten van deelname aan het meest interessante 
enquêtewerk. Van belang was natuurlijk de houding van de KVP, omdat 
daarmede het voorstel-Van der Goes stond of viel. Romme bleek nogal wat 
twijfels te hebben ten aanzien van het voorstel, zodat hij er slechts toe 
kwam zich voorwaardelijk akkoord te verklaren. De belangrijkste voor
waarde was nadere duidelijkheid over het hoofddoel van de enquête. Het 
vaststellen van de verantwoordelijkheid voor het beleid in een periode, 
waarin het parlement niet kon werken - de stelling van de indiener en de 
PvdA - was voor Romme te onduidelijk. Zijns inziens moest de verant
woordelijkheid, die door middel van een enquête zou behoren te worden 
vastgesteld, óf van persoonlijke óf van zakelijke betekenis kunnen worden 
geacht. Anders zou het doel zijn: "Het vaststellen van de verantwoordelijk
heid om de lust van het vaststellen van de verantwoordelijkheid zelf", al-
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dus Romme. Het beleid in volle om vang kon nooit voorwerp van onder
zoek zijn en dat zou ook praktisch onuitvoerbaar zijn. Daarnaast erkende 
Romme dat er onderwerpen van beleid waren die in aanmerking kwamen 
om daaromtrent de verantwoordelijkheid vast te stellen, hetzij om per
soonlijke reden zoals het bestrijden van allerlei ongunstige oordelen in de 
volksmond - Romme zei van meer dan één lid van de Londense kabinetten 
te weten dat zij een enquête om persoonlijke overwegingen op prijs zouden 
stellen hetzij om zakelijke redenen voor het heden en voor de toekomst. 
Onder de laatste categorie rekende Romme de ontstaansgeschiedenis van de 
koninklijke redevoering over de toekomst van de overzeese gebiedsdelen 
van 7 december 1942 en de mogelijke bemoeienis van Londen met het geal
lieerde beheer van Indië na de Japanse nederlaag. Verder wenste Romme 
dat de enquêtecommissie zich zou beperken tot het vergaren van feiten en 
tot een onderzoekstermijn tot uiterlijk 20 november 1945.12

Van der Goes verdedigde zijn voorstel door te wijzen op enkele gevallen, 
waarin zonder meer helderheid werd gevorderd op korte termijn. Hij 
noemde het negeren door de Nederlandse regering van de waarschuwingen 
van kol. Sas uit Berlijn vóór mei 1940; de geringe actie van de regering in 
Londen om het lot van de groep gijzelaars - door de Duitsers gevangen ge
nomen vanwege de arrestaties in Indië van de Duitsers aldaar - te verbete
ren tot het peil waarop de Duitsers werden behandeld; het tegenhouden 
door het Militair Gezag van de overplaatsing van de Londense regering naar 
het bevrijde deel van het land; de vraag waarom het Nederlandse Rode 
Kruis in Londen zo nalatig was in verhouding tot het succesvolle optreden 
van de Noorse en Deense zusterorganisaties. Volgens Van der Goes was het, 
als men uitging van dit soort prioriteiten in de vraagstelling, wel mogelijk 
bij het onderzoek te onderscheiden naar hetgeen persoonlijk en zakelijk 
van belang was en naar het overige. Men moest nu eenmaal weten welke - 
ook goede - dingen in 's lands belang waren verricht en door wie. Niemands 
goede naam was hierbij in het geding vanuit een bepaalde partijoptiek, zoals 
Bierema had verondersteld. Alleen al het feit dat bij het onderzoek vijf 
(oud-)ministers uit PvdA-kring waren betrokken, maakte dit idee niet waar
schijnlijk. Bierema’s voorstel om de periode 1945-1946 bij het onderzoek te 
betrekken achtte Van der Goes weinig elegant en niet uitvoerbaar. Ook al 
had het parlement geen begrotingen behandeld in deze periode, er was wel 
gediscussieerd over een groot aantal beleidsdaden naar aanleiding van een 
nota omtrent een aantal punten van het regeringsbeleid.

Later kwam Bierema toch terug op zijn voorstel. Op advies van mede- 
Kamerleden veranderde hij zijn amendement zodanig, dat het onderzoek 
zich slechts zou uitstrekken tot en met de periode van de Tijdelijke Staten- 
Generaal, derhalve tot 20 november 1945. Anders dan Van der Goes was een 
meerderheid in de Kamer het met Bierema eens dat het tijdvak mei 1945 tot 
november 1945 onvoldoende was uitgediept in de gedachtenwisseling tus
sen de vorige Staten-Generaal en de regering. Het gewijzigde amendement- 
Bierema werd dan ook aangenomen met 50 tegen 25 stemmen, waarbij de 
PvdA en de KVP-ers Ruys en Bachg tegen hebben gestemd. Ook enige an-
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dere amendementen van Bierema, die van redactionele of aanvullende aard 
waren - zoals de toevoeging van de leden van de Algemene Rekenkamer en 
de voorzitter van de Bijzondere Rekenkamer in Londen als getuigen en het 
meer algemeen houden van het onderzoek over Indië (dus niet bovenal ge
richt op het beleid inzake de recrutering van de troepen ter bevrijding van 
Indië) - werden in vrijwel gelijke stemverhouding aangenomen. Ondanks 
de kritische betogen in tweede termijn van Tilanus en De Wilde, alsook van 
de woordvoerder van de CPN-fractie Wagenaar - die overigens door Van 
der Goes werd gerustgesteld dat de enquêtecommissie bevoegd was in pleno 
de resultaten van de subcommissies te bespreken - heeft het slechts licht ge
wijzigde voorstel-Van der Goes ieders instemming verkregen. Op 6 novem
ber 1947 werd het zonder hoofdelijke stemming aangenomen.13 Tilanus zou 
uiteindelijk hebben meegestemd, omdat hij meende dat de parlementaire 
enquête toch niet was tegen te houden; vermoedelijk hebben ook andere 
opposanten deze overtuiging gehad.

b. W ijziging van de Enquête-wet 1850 ; het voorstel van de enquêtecom 
m iss ie

Bij het begin van de zitting van de Tweede Kamer op 12 november 1947 
benoemde Kamervoorzitter Van Schaik, aangezien de Kamer de benoeming 
van de leden van de enquêtecommissie niet aan zich wenste te houden, tot 
leden en plaatsvervangende leden van de enquêtecommissie: Donker 
(Stufkens, plv.) (die in 1952 minister werd en als voorzitter van de Parle
mentaire Enquête-Commissie (PEC) werd vervangen door Schilthuis, PEC- 
lid vanaf het eerste uur); Schilthuis (Van Walsum, plv.) (die echter om ge- 
zondsheidsredenen aftrad als PEC-lid en in juli 1954 als voorzitter werd op
gevolgd door Koersen); Algera (Bruins Slot, plv., vervolgens J. Fokkema), 
tot zijn ministerschap (1952); Ruys de Beerenbrouck (Roolvink, plv.) en 
Stokvis (Hoogcarspel) tot het einde van hun Kamerlidmaatschap (1952). De 
volle negen jaar van de PEC hebben gediend: Koersen (De Kort, plv.), 
Wttewaall van Stoetwegen (Schmal, plv.), Korthals (Hacke, plv.) en Van Dis 
(Roosjen, plv.). Voor een kortere periode hebben de Kamerleden Fiévez, De 
Graaf, Fens, Posthumus, Fokkema, Stufkens en Van Lier van de PEC deel 
uitgemaakt. De Kamervoorzitter deed voorstellen tot het indelen van de 
subcommissies, tot het aanvragen van 50.000 gulden bij de regering voor de 
administratieve ondersteuning van het houden van deze enquête.

Nadrukkelijk werd op voorstel van de voorzitter van de Tweede Kamer 
door de Kamer bij de installatie van de PEC de termijn voor onderzoek op 
één jaar gesteld, waarmee de aanvrage voor de benodigde gelden gelijke pas 
hield. Zoals uit de hiervoor gegeven opsomming van de lidmaatschappen 
van Kamerleden van deze PEC blijkt, heeft de PEC veel langer, en wel tot 
eind 1956, moeten functioneren. Al op 20 oktober 1948 moest de termijn 
door de Kamer worden verlengd tot 12 november 1949. Deze verlenging zou 
nog vele malen plaats vinden. Ook moest steeds opnieuw geld worden aan
gevraagd voor de ondersteuning van deze parlementaire enquête. Nadat de 
PEC 450 vergaderingen had gehouden, 1250 getuigen had gehoord en acht
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delen verslaggeving in 19 banden van in totaal 15.000 bladzijden het licht 
had doen zien (het eerste deel verscheen begin 1949 in een oplage van bijna 
5000; het laatste deel in 1956 in een oplage van 1700), achtte de PEC het mo
ment gekomen om de Kamer te verzoeken om ontheffing van de opdracht 
tot het houden van de enquête, voor zover die nog niet was uitgevoerd, i.c. 
het beleid betreffende de Overzeese Gebiedsdelen, waaronder begrepen het 
beleid der Nederlands-Indische regering. De commissie was eenstemmig 
van oordeel dat het onderzoek in deze kwestie niet meer verantwoord kon 
worden uitgevoerd, daar het welhaast onaanvaardbaar was getuigen onder 
ede te horen over gebeurtenissen die ten dele vijftien jaar tevoren waren 
geschied, betrouwbare verklaringen niet meer konden worden afgelegd, vele 
getuigen reeds waren overleden en Indonesiërs (door de ontwikkelingen 
tussen Nederland en Indonesië) niet meer konden worden gehoord. Bij het 
Kamerdebat over dit verzoek van de PEC op 21 december 1956 tekende on
der meer het ARP-Kamerlid en oud-minister-president Gerbrandy ernstig 
bezwaar tegen dit voorstel aan: toen het om het optreden van het oorlogs- 
kabinet-Gerbrandy c.s. ging was men ijverig; nu men toe was aan het onder
zoek naar de periode juli-november 1945 - volgens de spreker het overstag 
gaan ten gunste van de revolutie in Indië door personen als Schermerhorn 
en Van Mook - liet men het afweten. Daartegenover was de fractie van de 
CPN van oordeel dat in die cruciale periode de kans om de koninklijke re
devoering van december 1942 te realiseren is gemist en dat daarom de PEC 
haar werk moest afmaken. Het voorstel van de PEC werd verdedigd door de 
man die het formele initiatief tot de instelling van de PEC had genomen: 
Van der Goes van Naters, die overigens voluit bekende zich in de factoren 
tijd en geld voor de PEC vergist te hebben. De Kamer was in meerderheid 
overtuigd dat een goed samenhangend beeld van het beleid inzake de Over
zeese Gebieden over de volle periode 1940-1945 niet meer was te verkrijgen 
op korte termijn. De historici moesten deze zaak maar afhandelen. Met 72 
(PvdA, VVD, meerderheid van KVP, CHU en ARP) tegen 24 (CPN, SGP, 
Welter, delen van KVP, CHU en ARP) werd het voorstel tot beëindiging 
van de PEC aanvaard, waarna in een korte plechtigheid allen die bij het 
werk van de PEC betrokken waren (geweest) door de Kamervoorzitter 
(Kortenhorst) werden gehuldigd en voorzitter, griffier en hoofd van de ad
ministratie van de opgeheven PEC onderscheidingen kregen uitgereikt.14

De aldus in 1947 voor de duur van één jaar in het leven geroepen PEC of 
Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 ging over tot het inrichten 
van een eigen commissiebureau, waar een aantal wetenschappelijke mede
werkers op arbeidscontract werd aangesteld ter bestudering van documenten 
en het verwerken van de getuigenverklaringen, alsook een aantal (steno) 
typistes. Het geheel kwam onder leiding te staan van de griffier der Kamer, 
die ook alle commissievergaderingen bijwoonde. De enquêtecommissie 
koos op haar eerste vergadering tot voorzitter het PvdA-Kamerlid Donker. 
Reeds bij de aanvang constateerde de commissie dat haar werk door de gel
dende Enquêtewet werd belemmerd. Naast evident verouderde bepalingen 
zoals die aangaande de dagvaardingstermijn van meer dan een dag voor al
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diegenen die meer dan 33 mijlen van Den Haag woonden of verblijf hiel
den, gold als ernstigste belemmering de bepaling dat in de te houden verho
ren nimmer gesproken kon worden over hetgeen in de ministerraad was 
gezegd. Aldus zouden zeer veel punten van onderzoek, zoals opgesomd in 
de lijst bij het voorstel-Van der Goes, niet kunnen worden behandeld.

Op 3 december 1947 bood de enquêtecommissie aan de Tweede Kamer een 
voorstel van wet tot wijziging van de Enquêtewet aan. Zo werd voorgesteld 
om alle Nederlandse onderdanen, waar zij zich ook bevonden, en ingezete
nen van het Koninkrijk de verplichting op te leggen aan een commissieop- 
roep te voldoen; het mogelijk te maken om de verhoren ook buiten het Ka
mergebouw te doen plaats vinden; te bepalen dat ontbinding van de Kamer 
de bevoegdheid en de werkzaamheden van de commissie niet zou schorsen 
en tenslotte technisch de Enquêtewet op een aantal punten aan te passen, 
zoals de bepaling omtrent de dagvaardingstermijn. De commissie stelde 
verder voor om de verplichting in de Enquêtewet om zittende ministers al
leen te ondervragen via het interpellatierecht te wijzigen en wel door toe
voeging van de tekst: "behoudens voor zover de verlangde inlichtingen be
trekking hebben op een periode, gedurende welke de Staten-Generaal ten 
gevolge van een ingetreden noodtoestand niet of niet normaal gefunctio
neerd hebben". Dit was van belang om bijvoorbeeld Beel, minister van Bin
nenlandse Zaken in het tweede kabinet-Gerbrandy, te kunnen horen. Al 
deze punten zouden geen of weinig tegenstand ondervinden vanuit de Ka
mer.

De grote strijd bij dit wetsontwerp zou echter gaan om het meerderheids- 
voorstel uit de commissie tot beperking van het verbod om vragen te stellen 
omtrent de gevoelens, door de leden van collegiën bij de behandeling van 
zaken ter vergadering geuit, en de deswege plaats gehad hebbende beraadsla
gingen, zoals art. 20, eerste lid, van de Enquêtewet luidde. Dit verbod werd 
ook geacht te gelden voor de vergaderingen van de ministerraad van vroe
gere kabinetten. Men wilde het doen beperken en wel door het uitsluitend 
van kracht te doen zijn, indien en voor zover bij de wet een verplichting tot 
geheimhouding was opgelegd, zodat het verbod slechts zou gelden voor en
kele colleges zoals de Raad van State en de rechterlijke macht. Beraadslagin
gen van minder belangrijke colleges én de ministerraad zouden onder de 
werkingssfeer van het onderzoek kunnen worden gebracht. Natuurlijk kon 
een oud-minister, zoals iedere gewezen ambtenaar, zich voor het afleggen 
van een verklaring verschonen op grond van strijd met het belang en de 
zekerheid van het Rijk, waarvan de gegrondheid vervolgens moest worden 
bevestigd door de minister (bij ambtenaren) of de Kroon (bij oud-ministers). 
Een minderheid in de enquêtecommissie vond dit voorstel te ver gaan, om
dat zij van mening waren dat ministers er onder alle omstandigheden op 
moesten kunnen vertrouwen, dat hun beraadslagingen geheim bleven. 
Blijkens de toelichting op dit voorstel vond echter de meerderheid dat in
breuk op dit grote belang gerechtvaardigd kon zijn indien hogere belangen 
die eisten, te meer wanneer het een onderzoek betrof over een periode, 
waarin de Staten-Generaal niet of niet normaal hebben gefunctioneerd.
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"Voor zulk een periode moet het belang van het verkrijgen van volledige 
klaarheid omtrent het gevoerde beleid haars inziens zeker prevaleren", al
dus deze meerderheid.15

Waarschijnlijk zou het meerderheidsvoorstel enige kans van slagen heb
ben gemaakt, indien de voorstellers de inbreuk op de geheimhouding van 
de ministerraad hadden beperkt tot de jaren 1940-1945 en tot soortgelijke ge
vallen, wanneer de Staten-Generaal niet functioneren. Uit het Voorlopig 
Verslag bleek al dat een deel van de PvdA de werking van het meerder
heidsvoorstel in deze richting wilde beperken. Enkele Kamerleden achtten 
het onjuist met terugwerkende kracht datgene open te breken wat onder de 
oude wetten, waaronder de Enquêtewet, gesloten zou blijven, al vonden an
dere Kamerleden dat deze oud-ministers konden weten ooit tot verant
woording te worden geroepen over het door hen gevoerde beleid. Een 
meerderheid in de PvdA meende dat het toch slechts ging om het voorzien 
in een leemte van de controlemogelijkheid van het parlement. In haar ant
woord meende de meerderheid van de enquêtecommissie vast te moeten 
houden aan het voorstel, al ontveinsde zij zich niet dat met dit voorstel de 
schijn werd gewekt dat een enquêtecommissie tegenover de afgetreden mi
nisters grotere bevoegdheden had dan de Kamers via het interpellatierecht 
ten opzichte van de zittende ministers. Dit was slechts schijn, aldus deze 
meerderheid, omdat het constitutionele recht in feite het laatste woord aan 
de volksvertegenwoordiging gaf, ook bij het navragen naar de individuele 
zienswijze van elk lid van het kabinet. "Bovendien, ook na een interpella
tie, waarbij de regering geweigerd zou hebben mededelingen te doen over de 
beraadslagingen in de ministerraad, zou, indien de interpellatie tot het af
treden van het kabinet zou leiden, toch bij de daaropvolgende kabinetsfor
matie wel van de meningsverschillen blijken", aldus deze zeer aanvechtba
re stelling (vgl. de problemen voor de Tweede Kamer om te achterhalen 
waarop het kabinet-Marijnen in 1965 intern struikelde). Een bijkomende 
overweging voor de meerderheid van de commissie om aan haar zienswij
ze vast te houden was het voorkomen van de vreemde situatie dat sommi
ge ministers spontaan tegenover de enquêtecommissie mededelingen zou
den doen over de discussies in de ministerraad, maar de commissie zelf 
daarover geen vragen zou mogen stellen, noch over hetgeen uit de minis
terraad was gelekt via memoires en processen (De Geer).

Bij de mondelinge beraadslaging van de Tweede Kamer over de voorstel
len van de enquêtecommissie op 19 december 1947 ging het vooral om de 
vraag of bij de enquête navraag kon worden gedaan naar de discussies in de 
ministerraad, Algera (ARP) verwoordde namens de minderheid van de 
commissie, waarvan hij deel uitmaakte, het standpunt dat de enquête niet 
verder mocht gaan dan hetgeen in normale tijden via het recht van inter
pellatie kon worden bereikt. Dit recht is in de Grondwet sedert 1848 veran
kerd en kent zijn beperkingen in het staatsbelang, zoals gehanteerd door de 
minister. Deze interpellaties worden nooit gehouden over interne discussies 
in de ministerraad, waartegen zich trouwens ook het reglement van orde 
van de ministerraad verzet terwille van de waarborging van de homogeni-
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teit van het kabinet, aldus Algera. Hij meende dat geheimhouding van de 
discussies in algemene zin een staatsbelang was, alsook een gewoonterecht. 
Gegeven de gewenste analogie van het enquêterecht met het interpellatie- 
recht wilde Algera de bestaande regel handhaven juist ook vanwege de 
minder fraaie terugwerkende kracht die werd toegepast. Als het ging om het 
vaststellen van politieke verantwoordelijkheid had men de discussies in de 
ministerraad niet nodig: als de minderheid zich conformeert aan de meer
derheid zijn allen verantwoordelijk; als de minderheid zulks niet doet, be
hoort zij af te treden, is het conflict openbaar geworden en kan daarover in 
het openbaar worden gesproken. Tenslotte moest een kabinet vrijelijk kun
nen beraadslagen, zonder de kans te lopen voor onderlinge discussies ter 
verantwoording te worden geroepen. Dit standpunt van Algera werd door 
diens partijgenoot De Wilde nog eens onderstreept. Ook Korthals, lid van de 
enquêtecommissie, vond dat de commissie zich diende te beperken tot het 
doen vragen over gestelde daden, dat zij desnoods de individuele zienswijze 
van een minister kon nagaan, maar niet de beraadslagingen in het kabinet 
daarbij betrekken. Schmal en Sassen wilden een tussenweg bewandelen, die 
tegemoet kwam aan de bezwaren van de meerderheid van de enquêtecom
missie om precies voor de deuren van de ministerraad halt te houden. Zo 
vond Sassen het juist dat de Kroon moest oordelen of een oud-minister zich 
terecht kon verschuilen achter het staatsbelang, maar wenste hij het ver
trouwelijke karakter van de ministerraad te handhaven, al wilde hij wel 
een formule vinden om aan ministers en oud-ministers zaken te kunnen 
vragen met uitsluiting van andere zaken. In deze zin is uiteindelijk ook een 
positieve formulering bedacht, het amendement-Sassen, dat de mogelijk
heid van onderzoek naar hetgeen in de vergaderingen van de ministerraad 
had plaats gevonden wilde beperken tot de aldaar gevallen beslissingen en 
de gronden waarop deze berustten.

Nadat Le Poole zich namens de PvdA uitgesproken had voor het meer- 
derheidsvoorstel zoals dat luidde, met als argument dat de Kamer nu een
maal het voorstel-Van der Goes had aanvaard en derhalve ook het volledig 
onderzoek naar de opvattingen en motieven bij het gevoerde beleid, heeft 
commissievoorzitter Donker in een uitvoerige uiteenzetting betoogd dat 
zowel het standpunt-Algera als het tussenvoorstel-Sassen onjuist en on
houdbaar waren. Onder verwijzing naar memoires van oud-ministers als 
Treub en Van den Tempel en naar justitieel onderzoek, zoals bij het proces- 
De Geer, betwistte Donker dat naar Nederlands gewoonterecht de vertrou
welijkheid van de besprekingen in de ministerraad als algemeen geldend 
werden erkend. De enquêtecommissie kon zijns inziens haar werk niet goed 
doen als het oordeel van sommige ministers niet kon worden getoetst aan 
dat van andere. Ook het voorstel-Sassen vond Donker onjuist. Volgens hem 
was het zo, dat de grondwetsregel betreffende de interpellatie imperatief was: 
de minister geeft altijd inlichtingen, tenzij het staatsbelang zich daartegen 
verzet. Andere beperkingen bestonden er volgens hem niet. Zelfs het scher
men met het staatsbelang kan door de Kamer worden bestreden, waarop de 
minister kan repliceren door af te treden of de regering de Kamer kan ont-
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binden. Donker wees op de nadere verklaring die Beel had gegeven op vra
gen van Tilanus over het aftreden van de minister van Marine, Schagen 
van Leeuwen, waarbij Beel openlijk mededeelde welke bezwaren inzake de 
Indië-politiek deze minister aanleiding hadden gegeven tot aftreden. Vol
gens Donker zou dit ook behoren te zijn medegedeeld bij een interpellatie, 
omdat het kabinet toch al niet meer homogeen was. Maar zelfs bij een uiter
lijk homogeen kabinet was het naar Donkers opvatting bij de hoogste belan
gen van het Koninkrijk juist om te vragen naar de homogeniteit bij beslui
ten die deze belangen raken, omdat verschil van visie daarbij hoogst be
langrijk kan zijn. Aldus kon bij een gewone interpellatie wel degelijk naar 
het behandelde in de ministerraad worden gevraagd en diende daarop te 
worden geantwoord. Donker erkende overigens wel dat bij de te houden 
enquête meer van dit recht zou worden gebruik gemaakt dan bij een gewone 
interpellatie, maar het betrof dan ook onderzoek naar een periode met bui
tengewone verhoudingen. Tenslotte achtte Donker het gezien de gunstige 
reacties in het gehele land op het plan om een enquête te houden een slech
te zaak aan de genomen beslissing te gaan tornen, waardoor de indruk kon 
worden gewekt dat iets in de doofpot moest worden gehouden of gestopt.

Aller aandacht was in de Kamer nu gericht op minister Witteman, die 
namens de regering over de voorstellen van de commissie zou spreken. 
Nadat het voorstel van wet tot wijziging van de Enquêtewet aan de minis
terraad officieus was aangeboden voor advies en een voorlopig oordeel, had 
de ministerraad zich op 1 december 1947 over dit wetsontwerp gebogen. Beel 
vond dat men onderscheid diende te maken tussen zaken die men vanwege 
het landsbelang nimmer kon openbaren en zaken waarover men kon twij
felen wanneer men gevraagd werd naar hetgeen in de ministerraad was ge
zegd. In deze twijfelgevallen bood het beroep op de Kroon - als verscho
ningsrecht - een mogelijkheid. Aldus begrepen kon het voorstel van de en
quêtecommissie volgens de premier worden geaccepteerd. Drees vreesde 
echter dat een te ruim gehanteerd verschoningsrecht het onderzoek bij 
voorbaat waardeloos maakte. Het leek hem daarom beter de oud-ministers 
te doen antwoorden over die zaken, waarover zij in normale omstandighe
den het parlement zouden hebben ingelicht. Beel concludeerde dat Drees 
derhalve de grenzen van het interpellatierecht wenste in acht genomen te 
zien. Afgesproken werd toen dat Beel en Van Maarseveen met staatsrecht
geleerden overleg zouden plegen over deze kwestie. Het resultaat van dit 
overleg was de verklaring van Witteman in de Tweede Kamer dat men 
volgens de regering niet verder diende te gaan dan het recht van interpella
tie in gewone omstandigheden zou hebben toegestaan. Volgens Witteman 
verbood art. 97 GrW (1938/1946) dat bij een interpellatie vragen werden ge
steld met betrekking tot gevoelens geuit in de ministerraad. Het verscho
ningsrecht bood volgens de regering hierbij geen oplossing.16 Natuurlijk 
ging het hier slechts om een discussiebijdrage van de regering. Want 
Witteman verklaarde nadrukkelijk dat de regering met eerbied tegenover 
het initiatiefvoorstel stond, zij het niet met onverschilligheid.
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De vraag was nu hoe de Kamer al deze verklaringen zou verwerken in 
haar oordeel over de amendementen en haar eindoordeel over het wets
ontwerp. Algera had een amendement ingediend om kortweg elke navraag 
met betrekking tot de beraadslagingen in de ministerraad te verbieden. Hij 
trok dit in, toen bleek dat Sassens voorstel in de kern van dezelfde overtui
ging uitging. Sassen, die alleen handtekeningen uit de KVP-fractie voor zijn 
voorstel had verzameld, wilde precies aangeven wat men dan wel mocht 
vragen over de ministerraad, namelijk de besluiten met hun gronden. Vol
gens Sassen zou dit niet uitsluiten dat tegengestelde verklaringen over het 
behandelde in de ministerraad door de enquêtecommissie konden worden 
getoetst, omdat dan toch meestal zaken aan de orde waren die al naar buiten 
zouden zijn gebracht (brieven, conversaties). Donker stelde voor dit amen- 
dement-Sassen aan te vullen met de beperking dat zulks niet gold voor de 
periode, waarbij het parlement niet of vanwege een noodtoestand niet nor
maal kon functioneren, maar Sassen wees dit af. Het voorstel-Donker zou 
precies mogelijk maken, wat hij voor alle ministerraadsdebatten wilde uit
sluiten. Toch kwam Le Poole met een subamendement op het voorstel- 
Sassen gelijk met de bewoordingen die Donker had voorgesteld, dat vervol
gens met 35 tegen 30 stemmen werd aangenomen, waarbij PvdA, CPN, 
mevr. Wttewaall (CHU) en 4 KVP-ers (Ruys, IJsselmuiden, Van Schaik, 
Koersen) vóór stemden, de rest van de Kamer tegen. Vervolgens werd ech
ter het amendement-Sassen, waaraan dit subamendement was gekoppeld, 
verworpen: 38 tegen 27, doordat PvdA, CPN, mevr. Wttewaall en enkele 
KVP-ers in hun verzet versterking kregen van 4 ARP-ers, terwijl 1 PvdA-er 
Sassen ging steunen. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging daarop 
akkoord met het meerder heids voorstel van de enquêtecommissie, ingevol
ge welk een enquête ook de beraadslagingen in de ministerraad kon betref
fen. Het voorstel wilde dit realiseren door van een enquête datgene van het 
beraad in het kabinet uit te zonderen, terzake waarvan de wet een verplich
ting tot geheimhouding had opgelegd. PvdA, CPN en de vier KVP-ers ble
ven voor stemmen, alsook enkele CHU-leden (onder wie mevr. Wttewaall); 
de rest van de CHU, SGP, PvdV, ARP en de meerderheid van de KVP waren 
tegen. Nadat zonder hoofdelijke stemming door een amendement-Romme 
de Kamer de mogelijkheid was gegeven reis- en verblijfkosten aan de com
missieleden toe te kennen, werd het gehele voorstel van wet aangenomen 
met 49 tegen 13, waarbij ARP, SGP en Tilanus tegen stemden.17

Al uit de schriftelijke gedachtenwisseling met de Eerste Kamer konden de 
indieners van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Enquêtewet ver
moeden dat de kaarten in de senaat anders lagen. De KVP-fractie in de Eerste 
Kamer bleek fel gekant tegen dit voorstel, nu het mogelijk was geworden 
ministers uit te horen over de discussies in de ministerraad. Donker her
haalde wel zijn argumenten ten gunste van deze mogelijkheid, maar het 
heeft de KVP-fractie niet overtuigd, noch de fracties van ARP, PvdV/VVD 
en CHU. In het mondelinge debat van 21 januari 1948 lieten Kropman, 
Anema, Molenaar en Pollema weten het vertrouwelijk karakter van de be
raadslagingen in de ministerraad te stellen boven de degelijkheid van de
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enquête. Vooral het betoog van Anema sneed hout. Anema meende dat op 
verschillende gronden vertrouwelijkheid van de ministerraad werd gevor
derd. Volgens de Grondwet vormen Koning en ministers één geheel, dat 
niet aangetast mag worden door mededelingen naar buiten toe van hetgeen 
de persoonlijke overtuiging van het Staatshoofd is; het Reglement van de 
Ministerraad noemt in art. 1 de verzekering van de eenheid in de toepassing 
van het regeringsbeginsel als doel van de beraadslagingen; het KB van 13 
september 1918 (nr. 38) geeft aan de ministerraad de beslissingsmacht bij 
verschil van mening. Deze drie punten vormden volgens Anema het be
wijs dat de ministerraad "is gedacht als een sluitend geheel, dat naar buiten 
en enkel naar buiten als eenheid optreedt", zoals de geldende Enquêtewet 
ook vastlegde. Het openbaarheidsbeginsel van de vertegenwoordigende li
chamen en het vertrouwelijkheidsbeginsel voor de bestuurscolleges waren 
niet van elkaar te scheiden, aldus Anema. De argumenten van Donker, ont
leend aan historisch of justitieel onderzoek, wees Anema dan ook af. Wél 
achtte Anema het juist om de enquêtecommissie de bevoegdheid te geven 
in te gaan op mededelingen van een oud-minister over de beraadslagingen 
in de ministerraad, maar een oud-bewindsman moest het recht hebben zelf 
te bepalen wanneer zwijgen gevorderd was. Enige verplichting tot spreken, 
zoals de commissie wilde, achtte hij uit den boze. Molenaar benadrukte ook 
de homogeniteit van een kabinet, ook als dat afgetreden was. Daarnaast 
vreesde deze senator dat het commissievoorstel er toe kon leiden dat het 
staatshoofd in het geding werd gebracht. In Londen was immers, omdat er 
geen parlement functioneerde, nauw contact geweest tussen de premier en 
de Koningin, alsook met de vice-president van de Raad van State. Als men 
dan de besluitvorming zou willen ontrafelen zou men ook de rol van de sa
menstellende delen van de Kroon moeten weten, wat afstuit op de bepaling 
dat de Koning onschendbaar is, de ministers verantwoordelijk zijn. De aan
kondiging van de enquêtecommissie dat bij het verhoor mededelingen over 
het Staatshoofd zouden worden afgekapt, was volgens Molenaar een slag in 
de lucht: het kwaad was dan immers al geschied. Molenaar wilde derhalve 
niet verder gaan dan een oud-minister doen horen over de genomen beslis
singen en hun gronden. Kropman (KVP) hanteerde in zijn verzet tegen het 
commissievoorstel het begrip volksovertuiging, dat vanuit de honderdja
rige praktijk de ministerraad gesloten achtte voor buitenstaanders.

Een van de tegenstanders van het commissievoorstel was Pollema, die 
juist begin 1947 het balletje van de parlementaire enquête aan het rollen had 
gebracht. Hij zou een ad-hoc-uitzondering op de regel dat de ministerraad 
een gesloten zaak blijft voor onderzoek via een enquête naar de periode '40- 
'45 hebben aanvaard, maar een algemene regel om te onderzoeken wat in de 
boezem van een kabinet was beraadslaagd wees hij namens de CHU-fractie 
af. Het ongeschreven staatsrecht, zonder hetwelk volgens Pollema een ge
schreven positieve grondwet onhanteerbaar zou zijn, stond zulks niet toe. 
Dat Pollema voor de oorlogsjaren een uitzondering wilde maken, hing sa
men met zijn visie dat sommige wetsbesluiten uit Londen onafzienbaar 
leed over tal van goede vaderlanders en hun gezinnen hadden gebracht. De
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CHU-fractieleider in de senaat wenste nu niet verder te gaan dan de onder
vraging naar de besluiten van de ministerraad en hun gronden. Toch 
zwaaide hij lof toe aan Van der Goes van Naters voor het initiatief, aan 
Donker voor diens snel en accuraat werken en sprak hij de hoop uit dat de 
enquête zou slagen. Het aantal voorstanders was derhalve in de senaat 
klein. In 't Veld probeerde namens de PvdA ten gunste van het commissie
voorstel aan te voeren dat het hanteren van het staatsbelang als verscho- 
ningsgrond voldoende uitweg kon bieden voor personen die twijfelden of 
ze bepaalde zaken uit de ministerraad konden prijs geven. Verwerping van 
het wetsontwerp kon volgens hem alleen maar tot gevolg hebben dat be
paalde pijnlijke zaken duister bleven. Van Santen (CPN) vond dat het alge
meen belang eiste dat alles uit de doeken zou worden gedaan. In Londen 
hadden immers de vertrouwelijkheid van bestuurscolleges en de openbaar
heid van vertegenwoordigende lichamen niet als correlatieven gewerkt, 
waardoor het betoog van Anema volgens deze CPN-woord voerder niet op
ging. Nu alleen PvdA en CPN het wetsvoorstel steunden was het pleit ei
genlijk al in negatieve zin beslist.

Evenals in de Tweede Kamer heeft de regering ook in de Eerste Kamer 
haar visie op de kwestie van de beslotenheid van de beraadslagingen van de 
ministerraad willen geven. Nadat de wet door de Tweede Kamer tegen het 
advies van de regering in ongewijzigd was aanvaard, was overleg gevoerd 
in het kabinet om na te gaan hoe het standpunt van de regering moest lui
den in de Eerste Kamer. Fiévez heeft op 19 januari 1948 in het kabinet voor
gesteld om een wettelijke regeling te maken voor de zwijgplicht van oud- 
ministers, maar noch Beel noch Drees achtten het tijdstip daarvoor geschikt. 
Witteman oordeelde het dan maar beter dat het gehele voorstel werd ver
worpen, terwijl Vos de gedachte opperde om alleen voor deze enquête de 
vertrouwelijkheid van de ministerraad op te heffen. Het kabinet vond ech
ter algemeen dat na het succes in eerste aanleg van het meerderheidsvoor- 
stel van de enquêtecommissie de mening van de regering niet plotseling 
kon worden veranderd of dat andere stappen moesten worden genomen. 
Aangezien uit de schriftelijke voorbereiding in de Eerste Kamer bekend was 
dat vermoedelijk in de senaat slechts een minderheid voor het commissie
voorstel kon worden gevonden, kon de verklaring van de regering - afge
legd door Van Maarseveen - daarom positiever luiden. Vandaar dat Van 
Maarseveen verklaarde dat er geen overwegende bezwaren bestonden aan 
regeringskant tegen het onderhavige wetsvoorstel, juist vanwege de moge
lijkheid een beroep te doen op het staatsbelang, ook begrepen als het belang 
van de samenleving bij de handhaving van de constitutionele beginselen, 
in de Grondwet vastgelegd, met name de onschendbaarheid van de Kroon 
en de ministeriële verantwoordelijkheid. Van Maarseveen zei er wel bij 
zich niet uitbundig vriendelijk te hebben willen uitlaten over het wetsont
werp. Uit alles was duidelijk dat de regering het voorstel van de commissie 
nog steeds onjuist vond, maar in haar uitlatingen wilde vermijden dat ge
zegd kon worden dat de regering de oppositie tegen het wetsontwerp had 
uitgelokt of bevestigd.18
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Donker kreeg de niet gemakkelijke taak om te trachten te redden wat er 
nog te redden was. Ten antwoord op het betoog van Anema stelde Donker 
dat het toenmalige art. 55 van de Grondwet niets zegt over de eenheid van 
de regering, terwijl de verdere regels ten aanzien van de eenheid in optre
den en het nemen van besluiten bij meerderheid in de ministerraad niets 
zeggen over de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen. Principieel be
stond er volgens Donkers opvatting geen verschil inzake de vertrouwelijk
heid van de ministerraad bij een enquête en een interpellatie: de enige be
perking kon gelegen zijn in het staatsbelang. Praktisch zag Donker wel ver
schil. Zo kon het gebeuren dat bij een interpellatie over actuele regeringspo- 
litiek de regering als een eenheid diende op te treden, hoewel het dan nog zo 
was dat de volksvertegenwoordiging middelen had om de regering te dwin
gen het inzicht van de Kamer te volgen. Het beginsel van ministeriële ver
antwoordelijkheid tegenover de volksvertegenwoordiging was volgens 
Donker dan ook alomvattend. Een beroep op de vertrouwelijkheid van de 
besprekingen in de ministerraad kon niet worden gedekt door een beroep op 
het staatsbelang. In de visie van Donker moest onder een beroep op het 
staatsbelang worden verstaan het gevaar voor de positie van het land bij het 
wereldkundig maken van bepaalde feiten. Een beroep op de homogeniteit 
van het kabinet was voor Donker niet zulk een geval van staatsbelang. Dat 
er een volksovertuiging met betrekking tot de vertrouwelijkheid van het 
kabinetsberaad zou bestaan, zoals Kropman had beweerd, betwistte Donker: 
die overtuiging was precies tegengesteld aan hetgeen Kropman had gesteld. 
Om zijn stellingen te onderstrepen maakte Donker bekend dat de minister 
van Justitie aan de enquêtecommissie op haar verzoek het dossier-De Geer, 
waarin nogal wat notulen van de ministerraad uit de periode-De Geer zaten, 
had vrijgegeven. Het leek Donker het paard achter de wagen spannen als de 
commissie nu niet de mogelijkheid zou hebben dit materiaal verder te toet
sen. Dat van de vernieuwde Enquêtewet ook gebruik zou worden gemaakt 
om in normale omstandigheden achter de geheimen van de ministerraad te 
komen, zoals met name de CHU-fractie vreesde, geloofde Donker niet. 
Mocht het zo zijn dat men in meerderheid in de volksvertegenwoordiging 
zulks toch wilde doen, dan zou er volgens Donker ook wel reden toe zijn.

Het betoog van Donker heeft geen verandering gebracht in de negatieve 
houding van de meeste groepen in de Eerste Kamer jegens dit wetsvoorstel 
van de enquêtecommissie. Na een korte sneer van Pollema in de richting 
van het kabinet, dat te weinig leiding zou hebben gegeven in deze zaak en 
twee verschillende meningen in de Kamers zou hebben laten ventileren, 
ging de senaat over tot stemming. Het wetsontwerp werd verworpen met 27 
tegen 15, waarbij alleen PvdA en CPN dit ontwerp hebben gesteund. Voor 
Donker en de meerderheid van de enquêtecommissie, aanwezig bij dit de
bat, was de uitslag een diepe teleurstelling.19 Dit deel van de enquêtecom
missie vreesde dat behoorlijk onderzoek naar het regeringsbeleid in de ver
streken oorlogsperiode niet meer mogelijk was. De Ruwe, in zijn monogra
fie over de Eerste Kamer der Staten-Generaal, stelt achteraf dat de Eerste 
Kamer in dit geval terecht heeft beslist dat het vertrouwelijk karakter van de
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ministerraad niet dan bij hoge uitzondering en bij volstrekte noodzaak mag 
worden geschonden. Deze auteur ziet in dit optreden van de Eerste Kamer 
de juistheid van de instelling van deze Kamer als een Kamer van bezinning 
onderstreept.20 Voor de politici was het in 1948 echter niet zo eenvoudig een 
uitweg te zoeken uit de impasse, die was ontstaan door de afwijzing door de 
Eerste Kamer van een wetsontwerp dat de royale steun had van de Tweede 
Kamer. Nadat overleg was gevoerd tussen Van Maarseveen namens de re
gering met Donker, Joekes, Kropman en Sassen, waarbij centraal stond de 
vraag hoe de on voorwaardelijke instemming van de KVP in beide Kamers 
kon worden verkregen voor een gematigder ontwerp, besloot de minister
raad op 26 januari 1948 dat de regering met een voorstel van wet tot herzie
ning van de Enquêtewet moest komen, uitgaande van het eerder in de 
Tweede Kamer verworpen amendement-Sassen.21 Van Maarseveen zou een 
tekst voor dit regeringsvoorstel leveren.

c. Het regeringsvoorstel tot wijziging van de Enquêtew et-1850
Het regeringsvoorstel tot wijziging van de Enquêtewet was vrij simpel 

opgezet. Op bijna alle punten werd het oude commissie-voor stel overgeno
men, behalve op het cruciale punt inzake het horen van ministers over de 
beraadslagingen in de ministerraad. Op dit punt nam de regering het voor- 
stel-Sassen uit de Tweede Kamer over: er kon alleen gevraagd worden naar 
de beslissingen in de ministerraad genomen en de gronden waarop deze 
steunden. In de ministerraadsvergadering van 9 februari 1948 bleek dat dit 
compromis aanvankelijk op weinig steun in het kabinet kon rekenen. 
Sommigen vonden het ontwerp te ver gaan in de afscherming van de mi
nisterraad; anderen wilden hierin juist nog verder gaan. Zo wilde Drees bij 
gebrek aan een openbare gedachtenwisseling tussen regering en parlement 
onder de oorlog toch bereiken dat gevraagd kon worden naar de debatten die 
aan de beslissingen ten grondslag hadden gelegen. Vos deelde deze opvat
ting, zij het dat hij meende dat deze openheid alleen voor deze enquête 
mocht gelden. Van Boetzelaer, Lieftinck en Fiévez echter vonden het rege
ringsontwerp te ver gaan in de schending van de vertrouwelijkheid van de 
ministerraad. Van Boetzelaar was bevreesd voor de verhouding met het 
buitenland en wilde de betrekkingen met andere landen afgeschermd zien 
tegen nader onderzoek. Fiévez vond het onjuist als er in het ontwerp niet 
een zwijgplicht zou worden opgelegd, waaraan sancties zouden zijn ver
bonden. Op de laatste tegenwerping werd door Van Maarseveen gewezen op 
art. 98 en 272 van het Wetboek van Strafrecht, waardoor afdoende prikkel 
tot zwijgen in belangrijke zaken kon worden gevonden. Beel stelde Drees 
gerust dat de grondslagen voor een bepaalde beslissing in de ministerraad 
voldoende konden worden uitgediept, onder meer ook doordat de schrifte
lijke voorbereiding in de vorm van nota's en dergelijke volgens de formule 
van het regeringsvoorstel kon worden opgevraagd. De ministerraad is uit
eindelijk toch met het voorstel akkoord gegaan.22

Het regeringsvoorstel tot herziening van de Enquêtewet, waarvan de 
Toelichting was ondertekend door Beel, Van Maarseveen, Witteman,
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Lieftinck en Jonkman, werd op 3 maart 1948 bij de Tweede Kamer inge
diend.23 In de Memorie van Toelichting werd gesteld dat de regering eerst 
het initiatief in deze zaak bij de Staten-Generaal had willen laten, omdat 
daar nu eenmaal het recht van enquête lag. Nu door de enquêtecommissie 
aan de regering was gevraagd met een voorstel te komen, wilde deze zulks 
doen, zonder echter daarmede een oordeel te hebben uitgesproken over de 
noodzakelijkheid van de enquête. Uit tijdgebrek was de regering er niet toe 
overgegaan om de Enquêtewet geheel onder handen te nemen. Men had 
volstaan met een kleine wijziging zoals het toekennen van het enquêterecht 
aan de verenigde vergadering van de Staten-Generaal, het overnemen in 
grote lijnen van het oude voorstel en het oplossen van het strijdpunt tussen 
Tweede en Eerste Kamer over de vertrouwelijkheid van de ministerraad 
door het voorstel van Sassen in het regeringsontwerp op te nemen. "De 
vertrouwelijkheid van de besprekingen in de ministerraad moet voor aan
tasting door enquête gewaarborgd blijven, opdat een deugdelijke oordeel
vorming, die slechts in vrije uitwisseling van gedachten tot stand kan ko
men, gewaarborgd zij", aldus de Toelichting hierover. De regering aan
vaardde dat de beslissingen in de raad en de gronden van die beslissingen 
voorwerp van kritiek en derhalve van enquête konden zijn, zoals het voor- 
stel-Sassen ook had beoogd. Persoonlijke uitlatingen en de houding van 
ministers tegenover een besluit konden geen voorwerp van onderzoek zijn. 
Aan de andere kant behoefde volgens deze toelichting de enquêtecommissie 
niet te worden belast met de handhaving van de vertrouwelijkheid van de 
ministerraad: indien iemand toch ging praten over de beraadslagingen in de 
ministerraad, behoefde de commissie geen verantwoordelijkheid te nemen 
voor de opheffing van de vertrouwelijkheid. Inzake de verhouding Koning 
en ministers stond het zwijgrecht in de Enquêtewet echter buiten kijf: (oud-) 
ministers konden zich verschonen onder verwijzing naar het staatsbelang, 
waaronder het beginsel van de onschendbaarheid van de Kroon stellig 
moest worden gerekend. De regering stelde zich voor dat in de praktijk uit
treksels uit de ministerraad aangaande een bepaalde beslissing zouden wor
den overhandigd. Bij de eigenlijke enquête zou dan naar de gronden van de 
beslissing kunnen worden gevraagd, alsook de juistheid van het uittreksel 
kunnen worden getoetst.

Uit het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer bleek dat men in deze 
Kamer algemeen haast had en niet opnieuw een principiële discussie over 
dit onderwerp wilde voeren. Wél werd de vraag gesteld of het regerings
voorstel, dat nauwkeurig aangaf wat men mocht vragen over het behandel
de in de ministerraad, uitsloot dat men navraag zou doen over hetgeen niet 
in de ministerraad aan de orde was gesteld. Van Maarseveen heeft in de 
Tweede Kamer op 10 maart 1948 gesteld dat navraag hierover wél kon plaats 
vinden. Deze kwestie was van belang omdat het bij het Londense beleid nog 
wel zo belangrijk kon zijn, waarom iets niet was gedaan. Van Maarseveen 
bevestigde ook dat een oud-minister, die geen vraag werd gesteld over het 
behandelde in de ministerraad, uit eigen beweging wel een verklaring kon 
afleggen dienaangaande, wanneer de betrokken minister dit met zijn
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verplichtingen in overeenstemming meende te kunnen brengen. (Oud-) 
Ministers konden weliswaar niet worden ondervraagd over de beslissingen 
in de ministerraad en hun gronden, maar wel worden aanhoord, gezien de 
hantering in het "ministerraadsartikel" uit het regeringsvoorstel van de 
term "ondervraagd" (niet: verhoord). Met deze uitleg nam de Tweede Ka
mer genoegen en zij hield geen algemene beraadslaging. Het wetsontwerp 
werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De schriftelijke en mondelinge toelichting van de kant van de regering bij 
dit voorstel tot herziening van de Enquêtewet liet nogal wat wegen open om 
toch kennis te nemen van discussies in de ministerraad. In de schriftelijke 
commentaren van enkele fracties uit de Eerste Kamer op het regeringsvoor
stel was wat wrevel hierover speurbaar, maar verder toonde de senaat zich 
algemeen tevreden met het ontwerp. Het kabinet is even bevreesd geweest 
dat zelfs dit regeringsvoorstel voor een meerderheid in de senaat te ver
gaand was. Op 17 maart 1948 verklaarde Van Maarseveen dat het wetsont
werp inderdaad geen zwijgplicht oplegde aan (oud-)ministers, omdat het 
Wetboek van Strafrecht voldoende bescherming bood. Het kwam er dus op 
neer dat een minister, die eigener beweging een verklaring af zou leggen, 
een ambtsplicht kon schenden en zo in conflict kon komen met genoemde 
artikelen. Aan de andere kant kon een verplichting tot geheimhouding 
worden opgeheven door een hogere plicht van zedelijke en maatschappelij
ke aard. Van Maarseveen hoopte nu maar dat een (oud-)minister niet dan 
bij volstrekte noodzaak inbreuk zou maken op de vertrouwelijkheid van de 
ministerraad. De senaat, die zozeer storm was gelopen tegen de mogelijke 
opheffing van deze vertrouwelijkheid, heeft het regeringsontwerp met deze 
toelichtingen zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
vaard. Op 18 maart 1948 verscheen de wet tot herziening van de Enquêtewet 
in het Staatsblad (I. 106).24

De enquêtecommissie heeft aanvankelijk, na het debacle van het eigen 
voorstel tot herziening van de Enquêtewet, in meerderheid getwijfeld of 
verder onderzoek zinvol was (het werk was al aangevangen). Na rijp beraad, 
aldus het eerste verslag van de commissie van 4 februari 1948, besloot men 
toch maar het werk voort te zetten, waarbij het risico werd aanvaard dat het 
vergeefs kon blijken te zijn. Het tweede verslag van 21 juli 1948, dat betrek
king had op een periode waarin de herziene Enquêtewet op basis van het re
geringsvoorstel enige tijd had gewerkt, was al beduidend optimistischer. 
Juist de sluipweg die door Van Maarseveen in de Eerste Kamer was aange
wezen, is de enquêtecommissie te stade gekomen. De uit eigen beweging af
gelegde verklaringen werden immers door de commissie aan bepaalde an
dere getuigen voorgelegd - zonder daarbij vragen te stellen - hetgeen weer 
aanleiding was voor sommigen om verdere verklaringen af te leggen. Ook 
belette de wet niet, dat gebruik werd gemaakt van "op een of andere wijze te 
harer kennis gekomen stukken, waaruit van beraadslagingen in de minis
terraad blijkt". Alleen was de enquêtecommissie niet in staat het verkregen 
beeld van de discussies in het kabinet te toetsen, hetgeen soms aan de ver
slagen van de enquêtecommissie te merken is. Het niet mogen inzien van
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de notulen van de ministerraad is voor de commissie derhalve geen on
overkomelijke moeilijkheid geweest. Alle stukken, die voor een goed begrip 
van het gevoerde beleid nodig waren, heeft de commissie kunnen raadple
gen. Geen van de getuigen heeft zich beroepen op het staatsbelang als ver- 
schoningsgrond. Wel hebben ministers afgifte van stukken geweigerd voor 
onderzoeksdoeleinden, omdat het staatsbelang dit zou vorderen. De com
missie heeft dit aanvaard.

De PEC kende nog een andere beperking. Hoezeer ook in Londen in de 
oorlogstijd het overleg tussen ministers en Staatshoofd een tijdelijk gewij
zigde betekenis had gekregen door het ontbreken van het overleg met een 
wettig gekozen volksvertegenwoordiging en in feite het zwaartepunt ver
schoven was in de richting van het Staatshoofd, was de enquêtecommissie 
van oordeel dat het persoonlijk aandeel van de Vorstin in het landsbeleid 
niet mede door de PEC bij het onderzoek moest worden betrokken. De mi
nisteriële verantwoordelijkheid was immers niet opgeheven. Het persoon
lijk aandeel van het Staatshoofd in het regeringsbeleid mocht derhalve niet 
aan de orde komen. De enquêtecommissie heeft bewust tegengegaan dat de 
persoon van het Staatshoofd in het geding werd gebracht. De hierop betrek
king hebbende uitlatingen zijn uit de verslagen geschrapt. Evenzo heeft de 
PEC besloten Prins Bernhard niet als getuige te horen inzake zijn rol als Be
velhebber der Nederlandse Strijdkrachten, waaronder ook de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten vielen.25 Binnen de opgelegde beperkingen 
heeft de enquêtecommissie door middel van honderden verhoren een in
drukwekkende hoeveelheid materiaal verzameld over de periode 1940-1945, 
dat van veel betekenis zou zijn voor de historicus die het Koninkrijk in 
oorlogstijd zou gaan beschrijven in een aantal delen dat het PEC-verslag in 
omvang en oplage verre zou overtreffen, namelijk dr.L. de Jong. Ongetwij
feld valt er veel af te dingen op de volledigheid van het werk en de scherpte 
van de verhoren: als bron voor eigentijdse geschiedschrijving is de parle
mentaire enquête 1940-1945 van grote waarde gebleken.26
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het Verslag van en voorstel tot beëindiging van de werkzaamheden der Enquêtecommissie 
Regeringsbeleid 1940-1945, Bijlagen HTK 1956-1957, nr. 4561, d.d. 11 dec. 1956, en het hierover 
gevoerde debat: TK 21 dec. 1956, pp. 458-466, met de aansluitende redevoering van de Ka
mervoorzitter om dank, waardering en bewondering voor het werk van de PEC namens de 
Kamer uit te drukken, pp. 467-468. In 1958 verscheen een samenvatting van het parlemen
taire onderzoek naar het regeringsbeleid in de oorlogsjaren: H.C. Posthumus Meyjes, De En
quêtecommissie is van oordeel ..., Amhem-Amsterdam, 1958, met een woord vooraf van dr. 
L. de Jong.
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XVI. De herziening van de Enquêtewet-1850

Voorstel tot wijziging van de Enquêtewet van 5 aug. 1850 (Stbl. nr. 45), afkomstig van de 
Enquête-commissie Regeringsbeleid 1940-1945, ingediend op 3 dec. 1947, HTK 1947-1948 Bij
lagen, nr. 658, Memorie van Toelichting, Voorlopig Verslag, Mem. van Antwoord.
16 TK 19 dec. 1947, Algera, pp. 919-920; Sassen, pp. 920 11-922; De Wilde, pp. 922 11-924; 
Korthals, pp. 924 11-925; Schmal, pp. 925 11-926 I; Le Poole, pp. 926-927; Donker, pp. 927 11-930; 
Witteman, pp. 931 11-932 I. Kabinetsberaad: MR 1 dec. 1947, pt. 2 B f.

17 Amendementen Algera, Sassen, Le Poole, Romme: TK 19 dec. 1947, pp. 932-935; eind
stemming p. 935 II. Hierbij moet worden aangetekend dat het am. Romme, dat later ook in 
het regeringsvoorstel tot herziening van de enquêtewet-1850 is overgenomen, voldeed aan 
artikel 92 (oud) van de Grondwet, waarbij vereist is dat de wet de geldelijke voorzieningen 
ten behoeve van leden, gewezen leden van de Staten-Generaal en van hun nabestaanden 
regelt, welke wet moet worden aangenomen met 2 /3  van de uitgebrachte stemmen. Impli
ciet lijkt hiermee erkend dat voor dergelijke functies slechts vergoeding van reis- en ver
blijfkosten aan Kamerleden kan worden toegekend, indien hiervoor een wettelijke grond
slag bestaat. Over de toekenning wordt in comité-generaal beslist, vgl. HTK 1947-1948 nr. 805 
van de Bijlagen, waarbij een voorstel tot vergoeding van de reis- en verblijfkosten aan 
uitsluitend de leden van de Enquêtecommissie.

18 HEK 1947-1948, 21 jan. 1948, Anema, pp. 60-62 I; Molenaar, pp. 62-64; Kropman, pp. 64 1-66; 
Pollema, pp. 66 11-69 I; In 't Veld, pp. 69-70 I; Van Santen, p. 70; Van Maarseveen, pp. 70 11-71 
I. Kabinetsberaad: MR 19 jan. 1948, pt. 3.

19 Donker, EK 21 jan. 1948, pp. 71-77; Pollema, p. 77 II, eindstemming, p. 78. Woede enquête- 
commissiemeerderheid; memoires van de freule, a.w., zie aantek. 10 en 13.

20 Zie J.Th. de Ruwe, De Eerste Kamer der Staten-Generaal, Nijmegen 1957, p. 61 en de eind
conclusie.

21 MR 26 jan. 1948, pt. 2 B.

22 MR 9 febr. 1948, pt. 16.

23 (Regerings-)Wetsontwerp tot wijziging van enige bepalingen in de Enquête-wet van 1850, 
HTK 1947-1948 Bijlagen nr. 745 met Memorie van Toelichting en Voorlopig Verslag. Geen 
Memorie van Antwoord, daar Voorlopig Verslag de zaak voldoende voorbereid vond.

24 TK 10 mrt. 1948, pp. 1526 11-1527, alwaar eindstemming; EK 17 mrt. 1948, p. 314, alwaar 
eindstemming.

25 Zie de verslagen nrs. 1 en 2 van de Enquêtecommissie d.d. 4 febr. 1948 resp. 21 juli 1948, 
Bijlagen HTK 1947-1948 nr. 713 1-2, alsook in de inleiding in deel 1 A van het Verslag hou
dende de uitkomsten van het onderzoek van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940- 
1945, 's-Gravenhage 1949, pp. VII-XVII. Zie verder Posthumus Meyjes, De Enquêtecommissie 
is van oordeel..., a.w., Inleiding.

26 Voor een kenschets van de PEC-verslagen: L. de Jong, De verslagen van de parlementaire 
enquête-commissie "Regeringsbeleid 1940-1945" en hun waarde als historische bron, Rede 
van 31 okt. 1958 voor het Historisch Genootschap in: Bijdragen en Mededelingen van het 
Historisch Genootschap, dl. 73 (1959), pp. 26-57. Op 8 maart 1976 diende een aantal Kamerle
den (De Vries e.a.) een voorstel tot herziening van de Enquêtewet in (HTK 1975-1975, nr. 13 
837), dat, na behandeling in de Tweede (3, 9 en 10 febr. 1977) en Eerste (15 maart 1977) Kamer 
op 7 sept. 1977 het Staatsblad haalde (nr. 549). Voor een overzicht van de verschillende wij
zigingen van de Enquêtewet: P.J. Boon, De parlementaire enquête. Een rechtsvergelijkende 
studie, Zwolle 1982, hfdst. 4, De parlementaire enquête in Nederland, pp. 116-189. Zie over dit 
thema ook: A.H.M. Dölle, Het recht van parlementaire enquête, Groningen 1985.
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SUMMARY

The Netherlands have a long tradition of parliamentary history writing. 
W.J.van Welderen Rengers, Schets eener parlem entaire geschiedenis van 
N ederlan d  (1849-1918) and P.J.Oud, Het jongste verleden (1918-1940) have 
been used as reference works by generations of students of history, law and 
political science. The tradition was continued with the publication in 1977 of 
F.J.F.M.Duynstee and J.L.J.Bosmans, H et kabinet Sch erm erh o rn -D rees , 
which covers the first postwar cabinet and the non-elected provisional Par- 
liament that filled the gap between the liberation and the first free elections 
on May 17 1946.

D e periode van het kabinet-Beel 1946-1948  is the second in a series of stu
dies of parliamentary history after World War II. It focuses on the role of 
Parliament in shaping government policy and legislation in the period 
between July 3 1946 and August 7 1948, when the country was governed by a 
coalition cabinet of the Catholic People's Party (KVP) and the Labour Party 
(PvdA), led by L.J.M.Beel. The Beel cabinet was formed on the basis of the 
first free parliamentary elections after the war. It faced the daunting task of 
rebuilding an impoverished country ravaged by the German occupation, 
while at the same time frantically looking for ways to end the crisis in the 
Indonesian archipelago.

The book starts with a survey of the political situation in 1946, the elec
tions and the legislative programme that was drafted in negotiations be
tween KVP and PvdA, after the elections had failed to give an overall ma- 
jority to any one party. The other chapters provide a detailed account of 
government policy and legislation. The distribution of the various Acts of 
Parliament and government policies over different chapters is based largely 
on the Ministries that were chiefly responsible. Each chapter opens with a 
brief sketch of the Minister and the main political problems for which his 
Department had to find solutions. Subsections deal with the topics that 
featured most prominently in the Minister's communication with Parlia
ment or, in the case of the Foreign Office, his negotiations with other coun- 
tries and international bodies. Throughout the book attempts are made to 
establish the relationship between the promises made to the voters in the 
elections, the compromises that were reached in the talks leading to the for- 
ming of the coalition government and the final outcome of the collabora- 
tion between government and Parliament in the process of legislation.

The aim of the book is to provide a comprehensive account of the pro- 
gress of major legislation that took place under the Beel cabinet. All the im
portant bills are traced from their first draft through their readings in the 
committee stages and the plenary sessions in the Second Chamber (Tweede 
Kamer, the Dutch equivalent of the British House of Commons) and the 
First Chamber (Eerste Kamer) to their publication in the Staatsblad. In the 
aftermath of World War II, the social and political conditions in the 
Netherlands demanded drastic reforms in taxation, government expendi- 
ture, social security and international policy. The first elected postwar par-
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liament had to cope with a vast number of far-reaching proposals, many of 
which were incorporated in statutes that have been in force to the present 
day. To enhance the book's usefulness as a work of reference, the description 
of the parliamentary debate aims to give a balanced account of the contri- 
butions made by all the political parties. Occasionally the progress of bills 
through Parliament is traced beyond 1948 in order to give the reader a full 
picture of the way in which certain political issues were resolved. Parlia
mentary questions reflecting major concerns of the political parties (inter- 
pellations) are treated as separate events and presented against the back
ground of political and social developments outside Parliament.

The main source consulted for this parliamentary history is the Pro- 
ceedings of the Second Chamber and First Chamber of the States General 
(H andelingen van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer van de Staten- 
Generaal). In all, there are about 16,000 densely written pages of Proceedings 
of the parliamentary sessions 1946-1947 and 1947-1948, eight times as many 
as for the first postwar Parliament. To make a systematic selection from this 
wealth of material, secondary sources were used as a guideline to what was 
to be regarded as politically significant and characteristic of the postwar 
period. The most important of these secondary sources are: statements 
issued by the cabinet and by individual government ministers; the minutes 
of cabinet meetings; Annual Reports issued by some Departments, trade 
unions, consultative bodies like the Stichting van de Arbeid (employers and 
employees) and the Stichting voor de Landbouw  (agriculture); published 
source materials such as the Foreign Relations United States (FR U S) and 
Van der Wal, Officiële Bescheiden betreffende de N ederlands-Indonesische  
betrekkingen 1945-1950 ; the Proceedings of the Committee on Amendment 
of the Constitution.

To understand the political and social background of certain parliamen
tary debates the author has consulted contemporary newspapers and perio- 
dicals, the private archives and memoirs of some of the politicians invol- 
ved, archives of political parties and religious organizations and many pu- 
blications on various topics connected with postwar political, financial, 
economic and social developments. A number of the protagonists, among 
them four ministers from the Beel cabinet, agreed to be interviewed and 
were invited to comment on the author’s view of events in 1946-1948, in 
which they played an acdve part. In-depth research was only carried out on a 
number of questions that were raised by the comparison between official 
declarations by government ministers or members of parliament and their 
actual political decisions. These topics are listed below in the order in which 
they occur in the book.

For the account of the cabinet formation in chapter I par.III the author 
made use of the diaries and private archives of Beel, the KVP-leader 
C.P.M.Romme and the socialist politicians W.Drees and M.van der Goes 
van Naters. Archives of KVP and PvdA have been consulted to describe in 
Chapter I par.V the attempts to hold regular meetings of the parliamentary 
parties of PvdA and KVP. In chapter II new light is thrown on the plans for

2276



the annexation of German territory (par III. 1) and the Dutch contribution to 
the Six Countries Conference on Germany in 1948 (par.III.2). Chapter III 
par.I.c investigates for the first time the unusual phenomenon of the 
pseudo-parliamentary Army and Fleet Committee and its role in the anti
communist drive of 1948. Chapter IV attempts to give an explanation of the 
puzzling disregard of Parliament in the matter of the World Bank Loan of 
1947 and Marshall Aid. Chapter VlI.par.I.c deals with the struggle between 
the Minister of Agriculture and Parliament about the appointment of 
political advisers on the Minister's staff. Chapter VIII par.II tells the story of 
the intended mass expulsion of German citizens from the Netherlands. 
Finally, chapter IX par.VI.b offers a new hypothesis about the govemment's 
real motives in its transformation of former resistance groups into the civil 
guards organisation Steun Wettig Gezag.

Het kabinet-Beel appears in four volumes. For technical reasons, Volume 
D will be published separately at a later date. It will contain chapters XI (Re- 
construction and Housing), chapter XII (Transport and Water), chapter XIV 
B (The Netherlands and Indonesia) as well as the Index and Bibliography. To 
compensate for the (temporary) lack of index and bibliography, Volumes A, 
B and C are provided with a very detailed Table of Contents and extensive 
annotations.

Chapter I  outlines the political situation in 1946, the genesis of the Beel 
cabinet and the coalition agreement that was drawn up by the two partners 
in the coalition government. It starts with an account of the political parties 
and the political climate on the eve of the elections. There was widespread 
dissatisfaction about the first postwar government, which had pursued a 
policy of moderate reform without having the voters' mandate. The long 
delay of the elections enabled the rightwing parties, such as the Protestant 
ARP (Anti-Revolutionaire Partij) and CHU (Christelijk-Historische Unie) 
and the small fundamentalist Protestant party SGP (Staatkundig Gerefor
meerde Partij), and the extreme left, the Communists, to take advantage of 
popular discontent about social reform and concessions to the Indonesian 
Nationalists and to present the electorate with the old prewar divisions in 
Dutch politics. The other parties were to some extent transformed or re- 
organized. The powerful Catholic party changed its name, structure, mani- 
festo and candidates. As the Catholic People’s Party (KVP), it positioned itself 
in the centre of the political spectrum and claimed the support of all Catho- 
lics, including such diverse groups as employers, employees, farmers and 
retailers. The old Social-democratic party had merged with some small pre
war leftwing Liberal and Christian parties into the Labour Party (PvdA, Partij 
van de Arbeid) and broadened its ideology to offer a home to Protestant and 
Catholic voters. This watering-down of socialism was to drive many of its 
old supporters to the Communist Party (CPN, Communistische Partij 
Nederland). The rightwing Liberal party disappeared; its place was taken by 
the Freedom Party (PvdV, Partij van de Vrijheid), which called itself pro- 
gressive.
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The spirit of cooperation that prevailed shortly after the war had not yet 
vanished. KVP and PvdA, the most likely winners of the elections, attemp- 
ted to reach an agreement on a common policy document before the elec
tions. Such an agreement was important, since the Dutch system of propor- 
tional representation never yields an overall majority for a single party and 
the election results are not always reflected in the coalition government that 
emerges after negotiations between political parties. Talks between KVP and 
PvdA about a pre-election pact broke down because PvdA had grown con- 
vinced that it could become the largest party by attracting Catholics, especial- 
ly Catholic employees, with a radical manifesto. This left KVP free to attack 
PvdA in the election campaign and at the same time to promise Catholic 
voters that KVP and PvdA would cooperate in a new government. Shortly 
before the elections the Catholic bishops advised their followers to vote 
KVP. The elections gave a victory to KVP (32 out of 100 seats), followed by 
PvdA (29). ARP, CHU, PvdV and the ultra-conservative SGP gained 13, 8, 6 
and 2 seats respectively. The Communist Party obtained 10 seats in Parlia
ment (nearly a third of the votes in Amsterdam), which caused great tur- 
moil. The success of the Communists showed the need to raise living stan- 
dards, to change the distribution of wealth, to improve the rights of em
ployees and to create new political conditions in the overseas territories. 
Against the background of the East-West conflict in 1947-1948, all the demo- 
cratic parties joined in the attack on the CPN when new elections were an- 
nounced for 1948.

Paragraph III of chapter I describes the forming of the coalition cabinet and 
gives a detailed account of the coalition agreement between KVP and PvdA, 
the "Proof of a government programme" of June 17 1946. The cabinet 
formation itself presented no difficulties. Queen Wilhelmina, who was 
rather disappointed by the lack of innovative fervour that appeared from 
the elections, received advice from the chairmen of the parliamentary par
ties that made it easy to dedde which parties would take part in the coalition 
and who was to be charged with the forming of the government. L.J.M.Beel 
(KVP), Home Secretary in the first postwar government, was invited to form 
a cabinet "which could be expected to enjoy the confidence of the Second 
Chamber". Beel aimed for a parliamentary cabinet, supported by a stable 
majority in the Second Chamber, and safeguards (preferably in writing) for 
confidence and agreement between cabinet and parliamentary majority, to 
enhance the effectiveness of government and do justice to the verdict of the 
voters. This approach had also been taken in 1918, 1922 and 1925, although 
the coalition agreements had not prevented government crises. It was un- 
doubtedly the best approach in view of the important legislation and drastic 
measures deemed necessary for the reconstruction of the country, social re
form and the curbing of political unrest. Beel wanted a coalition agreement 
that contained the broad outlines of government policy and legislative 
programme and left the details to the cabinet itself. For this agreement he 
sought the support of the KVP and PvdA parliamentary parties, which 
constituted a comfortable majority. Both parties had advocated progressive
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polides in the election campaign and were willing to consider the possibility 
of a Catholic-Socialist coalition. Within a few weeks Beel had drafted a 
government programme in consultation with the leaders of the parliamen
tary parties of KVP and PvdA in the Second Chamber, C.P.M.Romme and 
M.van der Goes van Naters. The draft was presented to the chairmen of the 
parliamentary parties of ARP, CHU and PvdV - CPN and SGP were not 
consulted - to see if a national cabinet, supported by nearly all parties, could 
be formed. Such a broadening of parliamentary support would have been 
preferred by the Queen as well as by Romme. It appeared, however, that 
there was too wide a gap between KVP-PvdA and the other parties with 
respect to the solution of the Indonesian question and the social-economic 
paragraph of the draft.

Beel's programme was founded on two principles: the emphasis on 
Christian norms and values and the speedy implementation of social 
reform to obviate the demand for state-intervention. The Preamble of the 
draft put the whole government programme on a firmly Christian footing: 
non-Christians were expected to accept Christian norms. The PvdA nego- 
tiator tried to alter the wording of the Preamble, but did not consider this 
point worth quarrelling over. Reinforcement of the moral foundations of 
society was a major concern of all political parties including the Commu- 
nists. They were worried about the moral war damage inflicted during the 
occupation and the liberation. The old norms, which had preserved the 
country as a placid oasis within Western Europe, had been undermined. The 
Catholics complained about desintegration of family life, dangers besetting 
the young and violation of Sunday rest. The Social-democrats wanted to do 
something about the idleness of the younger generation, corruption and the 
black market.

The programme contained a paragraph on the restructuring of social life. 
It also promised a more equal distribution of the national income, the intro- 
duction of old-age pensions for the poor and expansion of the sodal security 
system. The latter plans bore the hallmark of PvdA and especially its 
prospective Minister of Social Affairs, W.Drees. The Socialists’ objective to 
introducé state-control over investment, production and employment was 
thwarted. KVP managed to restrict the role of the newly founded Central 
Planning Bureau to a purely advisory one. They agreed to the creation of a 
statutory body to regulate business and industry, but this was to emerge from 
free social forces and not to be subordinated to the state. The nationalization 
of big industries was shelved indefinitely. The nationalization of the Central 
Bank did not arouse controversy, since the state had to assume the debts 
from the occupation period. Bank policy would henceforth be coordinated by 
the central government.

Furthermore, the programme included plans for the reorganization of 
agriculture, the introduction of fiscal measures to settle the national debt 
and pay compensation for war damages to individuals and companies, 
amendment of the Constitution, a scheme for the annexation of German 
territory, release of political delinquents who were imprisoned for minor
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offences, and the maintenance of war victims of the Resistance and their 
dependents.

The Indonesian paragraph posed the most difficult problems. On Decem
ber 7 1942 Queen Wilhelmina had made a speech promising a reconstruc- 
tion of the Dutch Empire, which would make the overseas territories equal 
partners in the Empire. Beel's coalition programme did not repeat the prin- 
ciple of voluntary participation. The previous cabinet had held talks with 
representatives of the Indonesian Nationalist movement led by Sukarno, 
which claimed to control nearly all of Java and Sumatra. KVP and, to a les- 
ser extent, PvdA wanted to protect the interests of other groups in Indonesia, 
the outlying districts and minorities (Europeans, Dutch Indonesians, Chi
nese) and to restore law and order under Dutch authority after the retreat of 
the British troops. Both parties wanted gradual decolonization under Dutch 
supervision. After these national priorities had been laid down, Beel and 
Drees travelled to London to discuss the Indonesian question with some 
Dutch diplomats, who recommended internationalization of the issue. This 
recommendation was not followed until after the first military expedition 
against Sukarno’s Republic in the summer of 1947 and the intervention of 
the Security Council of the United Nations.

The last stage of the formation of the cabinet was the appointment of the 
individual ministers. KVP supplied the Prime Minister and the Ministers of 
Justice, Economic Affairs, War and Education (to look after the interests of 
state-subsidized denominational schools). The Socialists were given the 
Departments of Social Affairs, Finance, Agriculture, Transport and Overseas 
Territories. Independent ministers were appointed for Foreign Affairs, Pu
blic Works and the Navy. An independent minister without portfolio was 
appointed to promote Dutch interests at the UNO.

The relations between cabinet and Parliament in the Beel period reflected 
the changes in political loyalties. For the Socialists the new cabinet constitu- 
ted a breakthrough. Before World War II they had gradually abandoned 
pacifism and come to accept national values and the monarchy. They had 
first taken part in government in 1939, when an emergency cabinet was 
formed. The coalition agreement of 1946 gave PvdA the opportunity to exert 
real influence on government policy. Not surprisingly, the parliamentary 
party of PvdA in the Second Chamber tried to establish permanent contacts 
with the KVP parliamentary party in order to safeguard support for the 
coalition agreement. This proposal was rejected by the Catholic Party, which 
wanted to be able to appeal occasionally to rightwing parties. PvdA could not 
turn for a similar strengthening of its support to the Communist Party, 
whose ideology they abhorred. Moreover, KVP had to appease its right wing, 
part of which was to break away over the Indonesian issue (the Welter 
group). PvdA lost some of the Liberals who had joined the party in 1945-
1946. Dissatisfaction about the dominance of the old Social-democrats led 
those Liberals to leave the PvdA in the autumn of 1947 and merge with the 
PvdV into a new People's Party for Freedom and Democracy, VVD. The 
rightwing opposition feared social-economic experiments and disliked the
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cabinet's Indonesian policy, but CHU and PvdV gradually mitigated their 
antagonistic stance. On the other hand CPN backed the cabinet’s social- 
economic policy, but the increasingly anti-communist attitude of all other 
parties drove CPN into oppositional isolation.

Chapter II, Foreign Affairs is introduced by a description of the depart- 
mental organization under Minister Van Boetzelaar and of the constitutio- 
nal rules that govem ministerial accountability with respect to foreign poli
cy. It attempts to explain why the influence of parliament on foreign policy 
was rather limited. This is followed by an account of the discreditable beha- 
viour of some diplomats of the government in exile during the war. A re- 
view of the foreign service led to pleas for "democratization" and for ope
ning up the service to people (Catholics and Socialists) who did not have 
private means to enable them to take up poorly paid diplomatic posts. The 
introductory paragraph ends with the position of the Netherlands in inter
national politics (East-West relations and the German question).

Paragraph II describes the transition in Dutch foreign policy from reliance 
on the United Nations as a safeguard of collective security to participation in 
a regional European security agreement, the Brussels Treaty, March 1948. 
Orientation on the U.N. was essentially a continuation of the old neutrality 
policy before the war, when the Netherlands had been a member of the 
League of Nations. The government was anxious for the four great powers 
to reach an agreement about Germany, which was of vital political and eco- 
nomic importance for the Netherlands, and had adopted a cautious ap
proach. Alliances with other countries were seen as a hindrance to universal 
cooperation. Van Boetzelaer called this the "one-world" concept, confirmed 
by the foundation of the U.N.O.. This was regarded as a means to prevent 
the two superpowers from dominating the smaller countries. The govern- 
ment’s policy was supported by PvdA. The Catholic Party was critical 
towards the United Nations, but had no alternative. Both parties wanted to 
forge links with some European countries, espedally France. The Protestant 
groups emphasized Dutch independence. The Communists preferred orien
tation towards the East. The Liberals supported the government’s approach. 
When Van Boetzelaer explored the possibility of gaining parliamentary 
support for Dutch participation (together with Belgium) in the anti-German 
pact between France and Britain, signed in Dunkirk on March 4 1947, the 
First Chamber stifled his initiative straightaway. Rightwingers looked upon 
Britain as an obstacle in the protection of Dutch interests overseas and left- 
wingers wanted to give the Netherlands an intermediary role in East-West 
relations.

In the course of 1947 the international situation was drastically changed. 
In 1946 the four great powers had been successful in preparing peace treaties 
with Italy, the Axis-satellites and Finland. But in 1947 the conflicts between 
the USA and the USSR became so serious that it was no longer possible to 
hope for a settlement through the U.N.O. and for a solution of the German 
question. The East-West divide was deepened by the Truman-doctrine,
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Marshall Aid (rejected by the Soviet block), the foundation of Cominform, 
the fiasco of the conferences of the Great Four on Germany, the communist 
dominance of Eastern-European countries under Soviet leadership, the 
politically motivated and communist-led strikes in France and Italy. The 
idea of a United Europe of East and West had become an illusion. On Sep
tember 19 1946 Churchill had launched an appeal in Zurich to aim for 
French-German conciliation within the framework of the United States of 
Europe, but by 1947 it was clear that cooperation would remain restricted to 
Western Europe. In 1946-1947 several idealistic movements for a federalist 
or unionist Europe came into being, which also attracted followers in the 
Netherlands. The first conference of the European Parliamentary Union was 
held in Gstaad in the summer of 1947. It was attended by various groups 
from the Dutch parliament. As a result, the Chambers were nearly unani- 
mous in demanding more European orientation in government policy. In 
practical terms, European cooperation was embodied in 1947 by the Paris 
conference of the countries participating in the American scheme for aid to 
Europe, the Marshall-plan.

In 1948 the European movement gathered momentum. The Dutch 
government welcomed the proposal of the British Foreign Secretary, Bevin, 
to form a Western-European Union. In consultation with Belgium and 
Luxembourg, an invitation was procured for the conference about Germany 
of the U.S.A., Britain and France, the London Conference of February - June 
1948. In return, the Benelux countries joined in a pact of political and 
military importance. The conference was influenced by the Communist 
coup in Czechoslovakia and resulted in the Brussels Treaty of March 17 1948 
between France, Britain and the Benelux countries. By signing this Treaty 
the Netherlands relinquished a long tradition of neutrality. Dissatisfaction 
about the secrecy of the Department of Foreign Affairs led to an interpella- 
tion in Parliament by the leader of the PvdA parliamentary party. When the 
Brussels Treaty was debated, only the Communists opposed the decision. 
This led to the exclusion of Communist M.P.s from the Parliamentary Com- 
mittees on Foreign Affairs and Defence. For the Second Chamber, however, 
the military implications of the Treaty weighed less than the prospect of 
European cooperation. In the parliamentary debate on the Treaty a motion 
tabled by Van der Goes van Naters (PvdA) and P.J.S.Serrarens (KVP) 
prompted the government to take further steps towards European integra- 
tion. Government representatives attended the European Conference in The 
Hague in May 1948, where grand designs for Europe were discussed. The 
conference ultimately resulted in the creation in 1949 of the Council of 
Europe. This was hardly what the pro-Europeans had in mind, but a large 
parliamentary majority acquiesced in the government's decision to partici- 
pate in the Council of Europe.

Relations with Germany were the most important issue in Dutch foreign 
politics. The Dutch attitude towards Germany was ambivalent. On the one 
hand the Netherlands demanded compensation for five years of occupation 
in the form of annexation of German territories and the use of resources
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(coal and potassium mines) on German soil. The Dutch wanted effective 
protecdon against the German threat and made plans for a new (federal) po
litical structure of Germany and the decentralization of its industry. A 
memorandum on these proposals was handed to the Four Great Powers. On 
the other hand, they wanted a speedy restoration of the old economic rela
tions with Germany, which was obstructed by the Allied Powers. The Lon- 
don conference of 1948 offered an opportunity to air the Dutch views on the 
German question.

The annexation plans resulted from pressure of various social groups. 
The plans that had been proposed immediately after the war were totally 
unrealistic and the Minister of Foreign Affairs had insisted on a far less am- 
bitious scheme. In October 1946 the cabinet presented a plan which moved 
the Dutch-German border eastwards and added 1750 km2 and 119,000 Ger
man citizens to the Netherlands. The parliamenary debate was held behind 
closed doors. Only the Catholics, with a rapidly increasing population inha- 
biting the border area, came out strongly in favour of large-scale annexation. 
The other parties were more inclined to give priority to economic demands 
on Germany. Nevertheless, the government was authorized to present the 
annexation plans to the four great powers. It was not until 1949 that Parlia
ment was informed of the outcome: a few minor and temporary changes in 
the frontiers of the Benelux countries and France. At the London conference 
of 1948 the Dutch government had meanwhile been informed that the 
U.S.A., Britain and also, albeit reluctantly, France had committed themsel- 
ves to the restoration of a West-German state that was necessary for the eco
nomic development of Europe and as a democratic bulwark against the East 
block. This decision left no room for the Dutch annexation plans. The 
government failed to apprise Parliament of this development until 1949.

A positive outcome of the London Conference was that it opened the 
prospect of resuming economic relations with the West-German state, 
which would be subjected to Controls of many kinds. The Benelux countries 
got a seat on the body which exercised control over the Ruhr area. The 
western zones of Germany were admitted to the negotiatons on Marshall 
Aid, conducted in the Organization for European Economic Cooperation 
(OEEC). In 1948 commercial traffic between Holland and Germany was resu- 
med, although the attitude of the occupying powers was not always 
cooperative, which led to complaints in Parliament. The retrieval of stolen 
goods from Germany went very smoothly, but Parliament criticized the in- 
adequacy of German reparations. Confiscation of German possessions on 
Dutch territory formed the most substantial part of the reparations.

The chapter ends with parliamentary debates on Austria, Spain, the 
Vatican and Israel. The Catholics advocated clemency towards Austria and 
Franco's Spain. A Protestant attack on the diplomatic mission at the Vatican 
was warded off by a broad front of Catholics and Socialists. In spite of urgent 
protestations by the Socialist and Communist parliamentary parties, the 
government delayed the recognition of Israel until sovereignty had been 
transferred to the predominantly Islamic Indonesian Republic and the re-
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cognition of the Jewish state could no longer damage relations with Indo- 
nesia.

Chapter III deals with the Department of War (Army and Air Force) and 
the Department of the Navy. The Department of War was faced with the 
difficult task of supplying divisions and battalions of conscripts to enable the 
Dutch-Indonesian authorities to restore order after the departure of the 
British troops. The Navy had to provide patrol vessels for Indonesian waters 
and transport for marine brigades to the Indonesian archipelago. KVP had 
claimed the War Department because of its key role; an army officer was put 
in charge. The Navy Department was left to an independent navy officer, 
because the building of a national fleet required professional management. 
This Minister resigned on November 24 1947, when he had understood that 
the half-hearted policy towards Indonesia would require the prolonged 
presence of Dutch forces in the East and thus deprive the Navy of resources 
needed for the building of the fleet. From then on the War Minister took 
charge of the Navy as well.

The deployment of Dutch forces in Indonesia caused the government 
great concern. Parliament spent many hours debating the military, technical, 
legal and financial aspects of the matter. Thus the Communist A.J. 
Koejemans, a member of the First Chamber, asked questions about the trai
ning of troops with live ammunition, which led to many casualties. In 
September 1946 the Communists in the Second Chamber seized on the riots 
that accompanied the despatch of the first troops to Indonesia in order to 
voice their disapproval of the government's policy. The deployment of 
Dutch troops outside Europe was unconstitutional until the relevant clause 
in the Constitution was amended by Parliament in December 1946. The way 
in which the Ministers of War and Navy requested to be given a free hand 
in military affairs and their violation of the legal restrictions on conscription 
met with fierce opposition, especially from the Catholic party. The Protestant 
parties softened their usual legalistic tendency, because they favoured firm 
action against the Indonesian rebels. Nevertheless the government had to 
make a few concessions to Parliament. The long delay of the changes in the 
Conscription Act of 1922 aroused general discontent. When in December 
1947 the government finally put a bill before Parliament, it was criticized 
because it would require a far larger defence budget and restrict parliamen
tary control of defence policy. When the Netherlands had signed the Brus
sels Treaty, this criticism died down. In the final division the bill was endor- 
sed by all but the Communist parliamentary parties.

Demobilization was another major problem. Coordination between The 
Hague and Batavia was poor. The government had promised Parliament 
that for both conscripted soldiers and volunteers there would be a limit to 
their stay in the Tropics, but it was unable to keep its promise. The troops 
were first needed for the expedition against the Republic of Indonesia in the 
summer of 1947 and were subsequently kept on standby to defend the 
enlarged Dutch-controlled territory. Since the Dutch government tried to
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infuence the negotiations with the Indonesian Nationalists by threatening 
to take further military action against the Republic, the plan for demobiliza- 
tion feil to pieces. The government tried to appease Parliament by announ- 
cing a series of measures for the benefit of soldiers after their return. Again, 
the Communists were the only party offering real opposition against the 
government’s policy.

The keeping of the troops in Indonesia required an increase of the budget 
for War and Navy in 1948. The financial underpinning of the military 
expenses was rather shaky. Parliament had insisted on cuts in the 1948 
budget and these were achieved by sending most of the bills for the military 
operations to the Indonesian-Dutch government of Batavia, which had to 
borrow the money from The Hague. When the Netherlands handed over 
sovereignty to Indonesia in 1949, it turned out that the Indonesian govern
ment would not have to pay back the loans covering military expenditure, 
so that in 1951 the Dutch government confessed to Parliament that the real 
cost had been twice the 1948 budget for War and a 30% increase in the budget 
of the Navy.

The financial consequences of the Indonesian expeditions curtailed the 
ambitions of the Departments of War and Navy for the building of a natio
nal defence force within the Netherlands. When in 1947 the War Depart
ment claimed additional resources for this purpose, these claims were firmly 
rejected by the Minister of Finance, with the backing of the other ministers. 
A majority of the Second Chamber insisted that the realization of a national 
defence force should be delayed until international agreements would 
provide a clear framework in which such a force would operate. The First 
Chamber discussed the 1948 budget after the signing of the Brussels Treaty, 
which created the right international context, but the Chamber did not urge 
the government to build a national defence before the Indonesian involve- 
ment had been terminated.

Initially the plans for the expansion of the Navy were regarded more 
favourably. The Navy had won laurels in World War II. Although its tradi
tional task of guarding Dutch neutrality and protecting overseas territories, 
especially in the East, had been diminished by the defeat of Japan, the Navy 
had promptly acquired other tasks in the context of the United Nations and 
for the protection of the Dutch merchant fleet. Hence it demanded four task 
forces of one aircraft carrier, two cruisers and six destroyers each. To start 
with, the Department wanted to obtain one task force by completing two 
cruisers and purchasing some ships from the British Navy. The favourable 
reception of this modest scheme led the Minister to play for higher stakes at 
the end of 1947. He sent a memorandum to his colleagues demanding that 
the cabinet should commit itself to freeing resources for at least two task 
forces. This evoked angry reactions from the other ministers and led to his 
resignation. His successor defended the 1948 budget in Parliament. PvdA 
wanted a more realistic approach to the construction of the fleet and harmo- 
nization with other U.N.-allies. Many M.P.s supported the request for a 
White Paper on the development of the fleet, to be discussed in Parliament,
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to which the Minister agreed. Although there was great doubt about the use 
of expensive cruisers, the Second Chamber gave the Minister the go-ahead 
without a division. In the First Chamber only the Communist Party voted 
against the Navy budget.

It is fair to conclude that during the Beel period there was no defence force 
for the Dutch territory in Europe. With the exception of the Communist 
Party, Parliament agreed to give priority to the military task in Indonesia.

Chapter IV  describes the focus of most parliamentary interest, the 
Department of Finance. Its Minister, Dr.Piet Lieftinck, was a Professor of 
Economics, who originally belonged to the Protestant CHU and after the war 
joined PvdA. As a minister of the previous cabinet he had laid the founda
tions for the financial reconstruction of the country by means of a monetary 
reform combined with monetary Controls. This policy was reinforced by 
rationing and curbs on wages and prices. The coalition agreement set out the 
objectives of Lieftinck’s policy: moderate government expenditure, recon
struction of the budget (consolidation of the national debt), special fiscal 
measures to pay compensation of war damages to companies and indivi- 
duals, in accordance with claimants' means, a general fiscal reform, natio
nalization of the Central Bank, foreign currency supply and the funding of 
the Dutch administration in Indonesia.

Lieftinck was feared by his colleagues for his probing questions about each 
detail of their departmental budgets. He managed to prevent the Depart- 
ments of War and Navy from incurring expenses which he thought for the 
moment unnecessary. He did not, however, achieve a drastic reduction in 
government spending in 1948. He converted the national debt and thus re- 
duced government payments on interest, against heavy opposition of the 
Protestant political parties. But subsidies on food and other essentials and a 
rapidly expanding civil service required large sums of money. To check the 
expenditure of the Departments, Lieftinck introduced a new system of ac- 
countability: each Department was to present a monthly budget and was 
placed under permanent supervision of dvil servants from the Department 
of Finance. Before incurring new financial obligations, the Ministers had to 
obtain permission from the Minister of Finance. They could appeal to the 
Council of Ministers, which tended to uphold the dedsions of the Minister 
of Finance, because defidts in one Department had to be made good by other 
Departments.

In spite of Lieftinck's strictness, there was a budget deficit of 25% in 1948. 
The Minister played a clever game with the budgets. He presented Parlia
ment with a gloomy picture, suggesting that outstanding tax debts from the 
previous chaotic years would be difficult to collect. When the final accounts 
of 1946-1948 were drawn up a few years later, it appeared that government 
revenue had far exceeded official expectations. These bonanzas outweighed 
the deficits which Lieftinck antidpated, especially in the loans to Dutch In
donesia. A more optimistic prognosis of government revenue would have 
led to demands for tax reduction or increased expenditure. The Minister fol-
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lowed a similar course of being economical with the truth by omitting to 
present a national budget for 1947: revealing the overall state of the Dutch 
economy could have weakened the Dutch position in negotiations with the 
United States and the Indonesian Republic.

Inflation was Lieftinck’s greatest nightmare. Against large amounts of 
money there were few goods for sale. Monetary reform and the freezing of 
deposits had already decreased the money supply. The Minister's policy was 
to "destroy" money by imposing special taxes, settling the national debt and 
paying war damages. The impoverishment of the country was thus spread 
across the whole population. Increase of wealth during the war was taxed by 
50% (on gains that were unobjectionable) to 90% (on war profits). A once- 
only tax was levied on the state of personal wealth on January 1 1946, 
varying from 5 to 25%. The latter raised over a million guilders. Additional 
measures were taken for the valuation of shares and taxation of company 
profits. Parliament asserted itself in the matter of the special taxes. The 
Catholic Party, representing various social groups, tried to soften the mea
sures. In collaboration with PvdA it managed to obtain a gliding scale in the 
tax on war gains. While the tax on war gains was generally supported - 
except by ARP, who accused the Minister of fascism when he outlined the 
economic and social objectives of his tax proposals -, the once-only levy on 
wealth was controversial. Under the leadership of the company director 
Teulings, M.P., and with the support of the rightwing opposition, KVP 
managed to reduce the percentages. In the end the amended bill was voted 
through by the whole Parliament except for the Liberals and a few Pro
testants. KVP also intervened on behalf of family companies in the matter of 
the valuation of shares and war gains. Under pressure from KVP Lieftinck 
introduced a bill to end the monetary reform and gradually abolish the 
blocking of deposits (May 1948). It was not until 1986 that all ministerial 
powers in this respect were formally abrogated.

Compensation of war damages had started soon after the liberation on the 
basis of a provisional scheme, with restricted compensation for loss of 
valuable property. Initially, there was widespread political support for the 
incorporation of the scheme in a statute. By the time a bill had reached 
Parliament, financial aid from the U.S. had rescued the Netherlands from 
financial disaster and the Catholic, Protestant and Liberal parties advocated 
more generous compensation. They backed down when Lieftinck threatened 
to resign if Parliament rejected his system of restricted compensation related 
to the claimants’ wealth. This enabled the Minister to pay war damages from 
the revenue of special taxes and the regular taxes in a fast growing economy, 
without extra public borrowing. By pinching and delaying the payment of 
war damages for public buildings, he used the compensations as an instru
ment to regulate economic activity.

The high tax revenue resulted from the fiscal reforms introduced during 
the German occupation and continued after the war. The new tax system in- 
cluded higher and more progressive tax rates. The 1947 tax reform brought 
some slight changes, but did not restore the prewar system. In Parliament,
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Lieftinck had to defend his policy against the coalition partner KVP, who 
protected the interests of the family (inheritance) and the retailers, who had 
to pay higher sales taxes. He lowered the top rates but increased rates for 
middle bracket income groups. Unlike the leftwingers in his party, he adop- 
ted a lenient attitude towards trade and industry. His new regulations for di- 
vidends fostered a favourable climate for investment, which was welcomed 
by the Catholic Party and the right wing of the opposition.

The nationalization of the Central Bank was inevitable in spite of some 
opposition in Parliament. The Bank's reserve of invalid Reichsmarks had to 
be taken over by the state to enable the Bank to operate. An advisory com- 
mittee established in 1945 recommended that the Bank should remain a 
limited company, but all the shares should be in the hands of the state. Un- 
wisely, Protestant and Liberal groups had been excluded from this commit- 
tee. The rightwing opposition in Parliament rejected the plans. They also 
objected to proposals for revision of the Banking Act, which laid down the 
Bank's tasks and gave the Minister of Finance considerable powers over the 
Bank's policy. The other parties were unanimous in their support for these 
proposals.

The Minister of Finance was responsible for foreign currency policy. 
Before the war the Netherlands had no foreign currency problems. Goods 
from Indonesia, trade with other countries, especially Germany, and invest- 
ments in the U.S.A. and Germany provided enough international buying 
power. After the war the old income sources had disappeared and there was 
a great demand for goods, while scarcity had driven up international prices. 
Until international trade was restored the Netherlands depended on loans. 
Its most important creditor, the U.S.A., had many obligations all over the 
world and argued that the Netherlands should first liquidate their American 
assets. The Americans were wary of the risks of investing in Europe. In 1946 
Lieftinck managed to secure a loan of 200 million dollars from the Exim 
Bank to cover the deficits for 1946-1947. Like other European countries, the 
Netherlands found that their balance of payments was rapidly deteriorating 
at the beginning of 1947, which forced the government to reduce dollar 
spendings, chiefly on the Army and Navy. After protracted negotiations the 
World Bank offered a loan of 195 million dollars on the condition that the 
sovereign rights of the debtor country would be limited. In August 1947 Par
liament voted unanimously for the acceptance of the World Bank’s condi- 
tions. Even the Communists made no objections.

The World Bank loan eased the financial problems considerably. In ad- 
dition, the U.S.A. and Canada granted remission of nearly all the war debts 
and the United Kingdom softened its conditions for payment of debts. Yet 
the financial situation had declined once more by the end of 1947. The Be
nelux countries played a prominent part in the Paris conference of nations 
participating in the Marshall Aid scheme, but their pleas to restore the Ger
man economy did not produce immediate effects. Lieftinck was worried that 
Marshall Aid would arrive too late and a sudden decline in spending might 
influence the 1948 elections. His colleagues did not support his plans for
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drastic currency restrictions. They preferred to keep Parliament in the dark 
and hope for a timely arrival of American aid. When in March 1948 Parlia
ment insisted on being informed about the financial situation and the state 
of the negotiations, it was fobbed off with a vague memorandum about cur
rency supplies. The cabinet was relieved when it turned out that some 
temporization in dollar spendings was enough to bridge the gap before the 
Netherlands received the first payments of American aid. In the parliamen
tary debates about Marshall Aid, the Communist Party was the only oppo
nent. When a few months later Parliament discussed the agreement on the 
Organization for European Economic Cooperation (OEEC), PvdA did not 
block the liberalization of trade and exchange regulations. Its attempt to lay 
down by motion that the liberalization should not conflict with the national 
social-economic policies agreed between Catholics and Socialists was no 
more than a rearguard action.

The last section of Chapter IV gives a survey of the various loans to the 
Dutch-Indonesian government. Lieftinck went to great lengths to get securi
ty for these loans in the form of the tin mine profits. This policy was 
attacked by M.P.s from the Socialist, Protestant and Communist parties. Iro- 
nically, it was Lieftinck who had fiercely opposed the American wish to take 
Dutch possessions in the U.S.A. as security for loans to the Netherlands.

The Department of Economic Affairs (Chapter V ) was headed by ministers 
from KVP. The first Minister, G.W.M. Huysmans, had to resign on grounds 
of ill health in early 1948 and was succeeded by J.R.M. van den Brink. 
Huysmans had been called upon to put an end to his Socialist predecessor's 
policy of experimenting with state-control. The Catholics favoured liberali
zation of the economy, which they also regarded as a means to combat eco
nomic crime. They did not want a free-for-all, but a structure in which thê  
partners in the economy would organize their own affairs and the state 
would exercise no more than very general powers. This view was shared by 
the rightwing opposition.

Although the expansion of production and exports was really the vital 
issue in the postwar economy, Parliament spent far more time on discussing 
models for the future of the economy. The Socialists welcomed the esta
blishment of the Central Planning Bureau, although this was given only an 
advisory role and the utopia of a state-controlled economy disappeared from 
sight. There was some discussion on the possibility of nationalizing a few 
coal mines, but soon the issue of state-ownership of industry also faded. On 
September 2 1948 Van den Brink told Parliament that the government 
would not nationalize any industry and services, but rely on the introduc- 
tion of a statutory public industrial organisation to regulate the private sec
tor. Parliament was very keen on the government’s proposals, but the bill 
did not reach the Second Chamber until the cabinet was about to be replaced. 
It was clearly a compromise between the Socialist and the Catholic aims. The 
final result of the public industrial organization (PBO) did not meet the high
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expectations that had been cherished especially by the Catholics. It was large- 
ly obliterated by new consultative bodies of employers and employees.

The most substantial parliamentary debates about the economy concerned 
the Benelux customs agreement, which was mainly the responsibility of the 
Minister of Finance. Although the Netherlands were poorer than Belgium 
and Luxembourg and might well fear the competition of their reindustria- 
lized Southern partners, Parliament was unanimous in its support of the 
customs agreement. Past frictions with Belgium had to be overcome for the 
sake of political and economic cooperation. Moreover, Belgium became an 
important export market for Dutch agriculture and horticulture. The Bene
lux countries pursued a common policy in the 1947 conference that led to 
the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Parliamentary interest 
in GATT was low: as long as the financial obstacles were not removed, the 
liberalization of international commerce in the postwar period was an 
empty gesture.

The appointment of W.Drees (PvdA) as Minister of Social Affairs (Chap
ter VI) aroused high expectations, especially among the Socialists. The ambi- 
tious programme outlined in the coalition agreement included the imme- 
diate introduction of old-age pensions for the poor and the transformation 
of employees' insurance into a national insurance system. Drees, who was 
later to be Prime Minister, was a realist. He wanted to build the welfare state 
gradually and without endangering its financial basis. He was a man of in
dependent mind and did not like to be directed by his party or the PvdA 
M.P.s. His politics were supported by a wide range of social groups, including 
the workers' wings in the Catholic and Protestant parties. There was a 
favourable climate for the improvement of social conditions because the 
reconstruction of the country required peaceful industrial relations.

The government's views on social security were based on the Beveridge- 
plan, which had been studied by the Dutch government in exile which resi- 
ded in London during the war. Immediately after the war Drees had realized 
that the English model would have to be adapted to the Dutch situation, 
because the existing insurance and pension schemes for employees had to be 
taken into account. Drees managed to link benefits with the rate of inflation. 
His greatest achievement was a temporary provision giving a state pension 
to people over 65 who had insufficiënt means. Before the war, state pensions 
had been taboo, but now the temporary provision was endorsed by the entire 
Parliament, although it was seen by some as an infringement on the posi- 
tion of the existing workers' pension schemes and the Catholic Party and the 
rightwing opposition would have preferred a national insurance for old age 
benefits. Subsequent legislation was based on the system initiated by Drees. 
Another important statute concerned the employment of disabled people.

The foundations were laid for a more comprehensive reform of the wel
fare system. Drees took the first steps towards legislation for compulsory 
company pension schemes, improvement of unemployment insurance and 
the introduction of workers' councils. Child benefits for the eldest two chil-
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dren were awarded to supplement workers’ incomes, which were regulated 
by wage Controls. The Catholic parliamentary party pleaded in vain for spe
cial provisions for large families.

The last part of Chapter V I describes the price and wage policy, for which 
the Ministers of Economic and Social Affairs were jointly responsible. In 
1945 most wages had been adjusted to the prevailing price standards. On 
October 4 1946 the government announced a wage freeze as part of a general 
wage policy, which was approved by the trade unions and Parliament. This 
system was undermined when prices went up in 1947. The spring of 1947 
saw a few wild strikes inspired by the Communist trade union. The govern
ment bought industrial peace by introducing modest holiday allowances and 
admitting some minor adjustments for certain wage groups. Price increases 
for food, which were necessary to improve farmers' incomes and reduce 
state subsidies, were compensated by making some industrial products chea- 
per. The Communist trade union was unable to take advantage of popular 
discontent about the general poverty of the country, because the govern
ment held out the prospect of a greatly improved welfare system. The Socia
list, Catholic and Protestant trade unions stood their ground and played an 
active role in the postwar reconstruction of the country, together with 
employers and government. Parliament accepted the doctrine that economic 
growth should first benefit the private sector before prosperity of the 
individual Citizen could be realized. The abolition of rationing of many 
articles in 1948 brought a modest improvement in living standards. In the 
long run, the midway course between statism and laissez-faire which resul
ted from the government coalition brought about a balanced economic 
development.

The Department of Agriculture, Fisheries and Food Supply Chapter VII 
was led by the Socialist Minister S.L.Mansholt. Agriculture and fishing 
provided the main export products and the flourishing of these industries 
strengthened Mansholt's position. But his popularity was marred by his 
food rationing and the strict Controls on suppliers and retailers. When he 
had to lower the rations in 1947, the Communist M.P.s reproached the 
government that it spent more on military action in Dutch Indonesia than 
on feeding its own population. Mansholt was aware of the political reper- 
cussions of his measures and he decided to appoint a political secretary to 
assist him in formulating his policy and presenting it to the cabinet, of 
which he was one of the youngest members. In the Dutch tradition the 
appointment of a political secretary was a privilege of the Prime Minister. 
Under pressure from all the parliamentary parties except PvdA, he had to 
dismiss his political secretary at the end of 1947. It was not until 1981 that the 
Second Chamber accepted the appointment of political secretaries for 
Ministers.

The conflict did not harm Mansholt’s relations with Parliament. He was 
to remain in charge of his Department until 1958 and managed to realize far- 
reaching agricultural reforms. The Socialists regarded a more efficient agri-
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culture as a way to keep food prices down and obviate the need for subsidies. 
The Catholic and some Protestant parties had a number of small farmers 
among their supporters. In the Beel period, the reform of agriculture was 
hampered by lack of financial resources. In the Isle of Walcheren, newly 
drained in 1945, agricultural reform was imposed by law. Redundant far
mers went to the new Zuyderzee polder, the Noord-oost-polder. This policy 
was supported by the powerful agricultural lobby in Parliament. A bill was 
introduced to regulate the sale and lease of agricultural land with a view to 
efficient use of the soil. Emigration of farmers to France and outside Europe 
served the same purpose.

Mansholt's policy got the blessing of farmers, traders and retailers as long 
as subsidies and prices gave them a reasonable income. The lack of foreign 
currency had virtually wiped out foreign competition in agricultural pro
ducts. But when in 1947 Mansholt tried to reduce prices and subsidies he was 
faced by three interpellations in the Second Chamber. The first came from a 
Protestant M.P. and concerned a conflict with Wholesale vegetable traders 
who wanted to boycott government measures. The second interpellation, 
from a Liberal M.P., was inspired by the unusual event of a retailers’ strike, 
viz. a short bakers’ strike in August 1947. Finally, in September 1947, a 
Socialist M.P. asked questions about the hardships caused by the extreme 
weather conditions in 1947. Mansholt needed parliamentary support to per- 
suade the cabinet to pay the farmers compensation. The Socialists wanted to 
improve their image as a people’s party in which the interests of indepen
dent farmers were not neglected. A Catholic M.P. outstripped his colleague 
by tabling a motion demanding a series of specific measures. This motion 
was endorsed by all the parties and convinced the cabinet that funds had to 
be made available. The money was raised by increasing several taxes. In 
general, however, Mansholt embraced the liberal view that farmers should 
be able to dispense with state support.

The Ministry of Justice (Chapter VIII) remained in Catholic hands. J.H. 
van Maarseveen, an ex-lawyer, extricated the Netherlands from the 
seemingly insoluble problem of the political delinquents. It had proved im- 
possible to try the nearly 70,000 detainees still being held in July 1946 in 
accordance with the special procedures adopted in 1944-1945. Among them 
there were many minor cases of political treason, such as membership of 
disloyal organisations. When the cabinet was formed, it was agreed that the 
minor cases would quickly be released without trial. Van Maarseveen an- 
nounced this policy by radio on August 22 1946. He defended the decision 
with an appeal to Christian charity and called upon the churches to provide 
assistance. Release on probation of the small offenders was supported by 
Parliament and by society at large, although the Communists withdrew their 
support after they had been defeated over the issue of deployment of 
conscripted soldiers in Indonesia. In cooperation with a number of M.P.s 
who were law experts and refrained from scoring political points, Van 
Maarseveen took a number of steps in rapid succession. Legal proceedings
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for the remaining detainees were improved and sped up. From May 1948 the 
administration of special justice was transferred to regular law courts. 
Criminal law was amended to enable Dutch courts to deal with foreign war 
criminals. At the request of, among others, the orthodox Protestants a bill 
was introduced to compensate those whose detention proved unjustified.

Three issues related to special criminal justice brought Van Maarseveen 
into conflict with Parliament. The first was reprieve for war criminals sen- 
tenced to death. The previous cabinet had drawn up a secret memorandum 
in which it was argued that only a limited number (around 60) of executions 
should be carried out. This was against the wishes of the Head of State. 
When early in 1947 Van Maarseveen implemented this policy, she refused 
to sign the reprieves, thus creating a constitutional deadlock. Parliament got 
wind of this and tackled the Minister over the af fair* By the end of March he 
announced that the problem had been solved. The second issue was the 
Minister’s policy of dropping most cases of economic collaboration. Joint 
efforts of the left wing and ARP failed to change the Minister’s views. 
Finally, a motion from the Socialist M.P.in the Second Chamber, Miss 
Tendeloo, forced the Minister to impose stricter Controls on the organization 
which administered the confiscated goods of political detainees and to grant 
the right of complaint.

A special feature of the aftermath of the war was the plan to remove all 
German citizens and their families from Dutch territory. This plan foun- 
dered because the authorities in Germany refused to admit these people. 
Moreover it provoked strong resistance from social organizations, especially 
Catholic groups. Parliamentary opposition resulted in sharper selection 
criteria and the foundation of an advisory committee with representatives 
from religious, socialist and liberal groups. This committee was to give rise 
to a permanent advisory committee on foreign immigrants.

The third part of this chapter describes how the reprehensible conduct of 
the Supreme Court during the war was once more the butt of parliamentary 
diatribes; how Catholics and Socialists demanded the democratization of the 
judiciary; how the religious parties deemed women unsuitable to act as 
judges; how left and right wings joined in the reinforcement of mainte- 
nance obligations after divorce; how a number of good intentions were laid 
down, such as the reform of company laws with a view to workers' partici
pation, regulation of prisons and the restitution of citizenship to Dutchmen 
who had fought in the Spanish Civil War. With regard to the Communists, 
the latter promise was not fulfilled until the Cold War in the Netherlands 
had diminished.

The Ministry of Home Affairs (Chapter IX ) was initially led by the Prime 
Minister, Beel. On September 17 1947 he handed over his Department to the 
Catholic P.J. Witteman, an ex-lawyer, because he wanted to devote more 
time to the amendment of the Constitudon required for new relations with 
the overseas territories. Beel's view was that the Dutch coalition cabinets did 
not justify a special posidon for the Prime Minister analogous to the British
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Prime Minister. He was a strong and rather authoritarian leader, who 
brooked no challenges of government power, such as the refusal of the 
municipal council in the village of Opsterland to cooperate with a mayor 
who had been cleared of the charge of collaboration by a Purge Board and 
been re-appointed. His emergency measures for Opsterland were opposed by 
Communist and some Socialist M.P.s. Another controversy arose about the 
appointment as provincial governor (Commissaris van de K oningin) in 
Noord-Brabant of J.E.de Quay, one of the leaders of the post-capitulation 
national movement, the N ederlandse U nie, which had sought a form of 
Dutch sovereignty under German supremacy. The N ederlandse Unie had 
been exonerated by a Purge Board, but the appointment of De Quay was 
criticized by M.P.s who had worked for the Resistance during the war. Since 
many members of KVP and PvdA had also belonged to the N ed erla n d se  
U n ie , they preferred to smother the issue. The Communist Part voted 
against the 1947 budget for the Department, because they disagreed with the 
appointments.

The postwar emergency situation had given rise to centralistic govern
ment policy. Parliament advocated devolution of power to the provinces 
and municipal bodies, but Beel insisted that the central government was 
more capable of safeguarding the general interest and that municipalities 
should accept state supervision in exchange for state subsidy. With the 
exception of PvdA, all parliamentary parties denounced this centralism, but 
they did not stop it. An important testcase was the bill for an emergency 
provision for municipal finance, introduced at the end of 1947. It included 
punitive measures for municipal governments which kept their local rates 
below the maximum. The opposition of Catholics, Protestants and Socialists 
compelled the Minister to threaten to withdraw the bill. The Second Cham
ber backed down. It also accepted that the size of special aid to municipalities 
in distress would be decided by the central government. The provinces had 
no financial difficulties and did not require such a centralistic approach.

Centralism also made itself feit in the policy with regard to civil servants. 
Negotiations with the unions were not reopened until after the Beel period. 
Parliament had to exert pressure to keep civil servants' salaries in step with 
wages in the private sector. Mayors' salaries were also decided by central 
government, a state of affairs that was criticized by Communist M.P.s. The 
Catholic Minister's attempt to revive the prewar practice of dismissing 
married women from all jobs in the public sector was successfully opposed 
by Socialist Ministers and the KVP Minister of War, whose Department 
employed many married women. The regulation about the dismissal of 
married women, which had been suspended during the war and the recon- 
struction period, was not offidally resdnded until 1957.

In accordance with the coalition agreement, the government implemen- 
ted pension schemes for civil and military war victims and their depen- 
dants. Benefits were linked to income at the beginning of the war. The Pen
sion Act for civil servants and railway workers was adjusted to the postwar 
price level. The organization of the police force, divided over two Depart-
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ments (Justice and Home Affairs) and its twofold task of criminal investiga- 
tion and maintaining public order remained a controversial issue.

Chapter IX  ends with a survey of all parliamentary initiatives in the fight 
against Communists. In the first months this fight was restricted to ideolo- 
gical speeches by Catholic M.P.s. The Socialists were aware that many of their 
own supporters had voted CPN in the 1946 elections and they counted on 
the help of Communist M.P.s to realize legislation which might otherwise 
be blocked by KVP. But in the summer of 1947 the Communists had fiercely 
resisted military action in Indonesia and American aid to Europe. This 
widened the gap between Socialists and Communists. When in September 
1947 the government announced new elections in view of the necessary 
amendment of the Constitution, PvdA took a strongly anti-Communist 
line, which was reinforced by the Communist coup in Czechoslovakia in 
February 1948. There was growing pressure to take measures against what 
was seen as a bunch of accomplices of a foreign power. Especially the leader 
of the KVP parliamentary party in the Second Chamber, Romme, urged his 
fellow-KVP-member Beel to take steps against the Communist menace. 
Within the cabinet Romme's initiative was endorsed by the PvdA minister 
Drees. The government's response was an alliance with some Western 
countries, the Brussels Treaty, and the foundation of an auxiliary organisa- 
tion for army and police similar to the British Home Guard. The archives 
show that the latter organization really resulted from long-drawn-out nego
tiations with rightwing former Resistance groups that threatened to take 
indiscriminate action against all kinds of imaginary red danger.

A rather sloppy piece of legislation was the bill which aimed to make it 
possible to dismiss provincial and municipal governors when the elected 
bodies had no confidence in them. The bill's sole purpose was to get rid of 
two Communist aldermen (w ethouders) in Amsterdam. The KVP parlia
mentary party in the Second Chamber was divided over Minister 
Witteman's proposal. It took a great deal of effort to secure a majority of 
KVP and PvdA to pass the bill. The rightwing and leftwing opposition par
ties were united in their rejection of the bill. The same picture emerged in 
the First Chamber. But when the Communists were excluded from broad- 
casting in the time allotted to the political parties, this move was denounced 
by the leader of the PvdA parliamentary party. The way in which the Intelli- 
gence Services were stinted shows that government and Parliament were 
aware that the Communist menace should not be exaggerated. The anti- 
Communist measures may have caused a political effect: in the 1948 elec
tions CPN lost many votes.

The Department of Education, Science and Arts (Chapter X) passed from 
PvdA to the Catholic Minister, J.J.Gielen, a former primary school inspector. 
In 1945-1946 his predecessor had tried to extend the field of this Department, 
which was traditionally restricted to a subservient role in the compartmen- 
talized power structure of Dutch education. Gielen and the Catholic Party 
feit an intense dislike for costly attempts to reach young people outside
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schools, widen the cultural content of education, improve physical educa
tion and raise the cultural level of the population at large. The Catholics 
preferred to spend money on the basic provision of education in the schools. 
They were afraid that denominational schooling and youth care would be 
undermined by the Socialists' pursuit of state education based on general 
humanistic and Christian principles.

Before the cabinet formation Gielen had written a memorandum out- 
lining his views: the Department should stimulate, expand, protect and 
supervise the existing forms of education and not be a hotbed of educational 
innovation; cutbacks in departmental expenses would provide money to 
raise teachers' salaries, which were pitifully low. Gielen owed his appoint
ment to this memorandum. He knew that his own party and the rightwing 
opposition backed his views and without delay he started on a drastic 
reorganization of the Department. He sacked a number of high-ranking - 
mostly Socialist - civil servants and advisers and announced a change in 
policy. Such a purge was unheard of in the Dutch tradition. It was a cruel 
reminder for the Socialists that they had to pay a price for the coalition 
agreement. On August 2 1946 Gielen was faced with an interpellation from 
the PvdA M.P. A.M.Joekes in the Second Chamber. The Socialists wanted to 
air their grievances, but they did not put the coalition at risk. Gielen went 
ahead with his plans. As time went on, Gielen became more popular with 
PvdA because of the increase in the number of schools for the rapidly 
growing number of children and the improvement of teachers' salaries. The 
PvdA M.P.s acquiesced in Gielen’s view that educational reform should not 
be precipitated. His own party praised him for his generous subsidies to the - 
mainly denominational - organizations for youth work.

Gielen's departmental budget was rather vague about his policies; he 
admitted that his staff had failed to give the necessary information to Parlia
ment and blamed this on the excessive workload. Legislation was limited to 
a few minor points, such as the spelling reform. The Germans had raised the 
school-leaving age and this measure was put on a legal footing when the so- 
called eighth year was instituted. Owing to financial problems the imple- 
mentation of the eighth year was suspended. This suspension was criticized 
by the Liberals and PvdA and rejected by the Communists. The religious 
parties parried an attack on the constitutional right of founding new deno
minational schools when the other parties questioned the wisdom of provi- 
ding unlimited resources for the reconstruction of destroyed school buil
dings and for the foundation of new schools. Gielen's policy was to extend 
the equal financial treatment of state and private schools from primary edu
cation to secundary and tertiary education. He fulfilled the coalition agree
ment to subsidize the universities outside the state sector, against opposition 
from the Communist and orthodox Protestant parties.

In general, Gielen advanced the growth of higher education, especially in 
science and technology. The addition of a new Faculty of Political Science to 
the University of Amsterdam raised questions from the Communist parlia
mentary party on the appointment of four professors, whose political orien-
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tation was mainly to the left of PvdA. The municipal council of Amsterdam 
had made procedural errors in the list of recommendations and Gielen 
withheld his approval. After the errors had been corrected, the matter was 
resolved. Research was stimulated with a small initial subsidy to the Dutch 
Organization for Pure Research (ZWO). Gielen cut the subsidy on historical 
research carried out by the State Institute for War Documentation 
(RvO/RIOD). The institute was saved by funds left over from the former 
Resistance. In the parliamentary debate on Dutch membership of UNESCO, 
some M.P.s warned against extravagant spending on a bloated bureaucracy, 
but the decision to join was endorsed by all parties.

Gielen's stingy treatment of the arts was backed by all the religious parties. 
Especially the Protestants detested an active state policy in this field. The 
Communists voted against the 1947 budget on the ground that the govern
ment neglected the arts in favour of the armed intervention in Indonesia. 
The Socialists complained about the Cinderella status of the arts, but they 
were aware that an increase in teachers' salaries was considered more im
portant among their grass roots supporters. The only positive step was a 
modest subsidy to the Holland Festival in 1947.

The last part of Chapter X  deals with radio and press, which feil under the 
Department of Education. The issue of the purge of the press evoked heated 
parliamentary debates and was symbolic of the general feeling of disillu- 
sionment after the liberation. On the basis of a decree from 1945 (Persbesluit- 
1 9 4 5 ) journalists and editors could be banned and printing presses of ”dis- 
loyal" papers could be confiscated. Gielen had to draft a bill to replace this 
decree. When it was submitted to Parliament in March 1947, it divided the 
coalition parties. The Left objected that the bill was restricted to the purge of 
individuals and did not liquidate the newspapers of the collaborators. The 
KVP-spokesman in the Second Chamber, L.G.Kortenhorst, was the lawyer of 
D e Telegraaf, a newspaper that was the epitome of collaboration. His plea for 
a more lenient treatment of the papers which had appeared throughout the 
war was supported by CHU and PvdV. The other parties formed a united 
front that was led by the Socialist J.A.W.Burger. In the ensuing parliamen
tary debate about collaboration and the responsibility of the press Gielen at 
first sided against his own party. At the end of the debate Burger tabled a 
motion purporting to provide a legal basis for the confiscation of printing 
presses and typesetting equipment, which could then be sold to others such 
as the previously illegal newspapers published by Resistance groups. 
Romme objected to this plan to encroach on the freedom of the press so 
shortly after the German occupation, but his motion proposing to delay the 
matter was defeated. Burger managed to insert a moderate provision for the 
confiscation into the bill. After the Second Chamber had buried the hatchet, 
the coalition parties in the First Chamber remained divided over the issue.

When in 1948 Gielen presented a separate bill for the confiscation of 
newspaper property, this had already become superfluous. The bill was 
withdrawn after heavy criticism from the Second Chamber. In June 1948 
Burger interpellated the Minister on the decisions of the court of appeal
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which vindicated all the appellants in cases of alleged press collaboration. 
Burger argued that economic collaboration could perhaps be excused but 
ideological support for the Nazi-regime should be punished. The Protestant 
and Communist parties agreed with him. Burger's motion of disapproval of 
the Minister’s policy had to be modified before it was accepted. In response 
to the motion Gielen pledged that the ex-illegal papers which were printed 
on the presses of D e Telegraaf would not be harmed by the revival of this 
newspaper.

Gielen solved the knotty problem of radio broadcasting. The prewar 
compartmentalized system with Catholic, Protestant, Socialist and General 
broadcasting services had been temporarily replaced by one common service, 
which made use of the broadcasting equipment of the existing organizations. 
There were many frictions and the system wasted vast sums of money. The 
future of the radio was debated in Parliament in December 1946. Catholics 
and Protestants demanded the unconditional return to the prewar situation. 
PvdA was divided. Some Socialists, together with Communists and Liberals, 
preferred a national service which would be required to allow social organi
zations to broadcast their views. The Communists’ own application for a 
Communist broadcasting service had previously been turned down. The 
political discord left Gielen free to use his ministerial powers. In February 
1947 the Stichting Nederlandse Radio Unie started work. The monopoly of 
broadcasting within the Netherlands was returned to the old organizations, 
but their brief included cooperation in the Stichting  with the other organi
zations under the supervision of a state-appointed committee assisted by a 
programme council. The world service (W ereldom roep), which started on 
June 1 1947, was kept outside the segregated system.

Chapter XIII describes the parliamentary history of the second reading of 
the 1946 amendment of the Constitution, in which CPN played a pivotal 
part. The Communists were indignant that all the other parties supported 
the amendment which made it possible to send conscripted soldiers to 
Indonesia. When the cabinet proposed the institution of a Chamber for 
Constitutional Amendment, which would have made it unnecessary to 
dissolve Parliament, it was soon obvious that such a Chamber was 
unacceptable to CHU, ARP and PvdV. The Communists also voted against 
the government’s proposal, so that it did not get the required two-thirds 
majority and the Beel cabinet had to call elections when the new relations 
between the Netherlands and the overseas territories required further 
amendment of the Constitution. This happened in 1948.

Chapter X IV -A  gives a survey of initiatives related to the overseas terri
tories in the West: Surinam and the Dutch Antilles. Although Surinam's 
income from bauxite had steeply gone up through the war, the country's 
budget had been showing a deficit for many years. The Dutch government 
had to make up the deficit. In order to improve Surinam's economic struc- 
ture, it embarked on an early form of Dutch development aid, the W el-
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vaartsfonds Surinam e, in 1947. As KVP and PvdA had feared, the resources 
of this fund were far from adequate. To help the sparsely populated country 
and to make a good impression in the international discussions on Pale- 
stine, the Netherlands negotiated with a Jewish organization about the im- 
migration of 30,000 Jewish displaced persons into Surinam. The move was 
approved by Parliament and by a majority of the people's representatives in 
Surinam, but the foundation of the state of Israel and changing views on the 
effects of such a settlement caused the scheme to be dropped.

The Queen's speech of December 7 1942 promised the overseas territories 
"equality in freedom"; as soon as possible a conference would be held to dis- 
cuss the new structure of the Empire. Whereas the republican movement in 
Indonesia preempted Dutch initiatives, the government managed to stay on 
good terms with the representatives from the West. This was helped by 
Surinam's financial dependence and the Antilles' strategie dependence. The 
government wanted to display its good intentions towards the colonies by 
reforming the 1936 statutes for Surinam and the Antilles, which were rather 
paternalistic. Unfortunately, legalistic obsessions and the fear to violate the 
existing Constitution made the government too cautious to propose swee- 
ping reforms. The Second Chamber complained about the cabinet’s slug- 
gishness and sent a parliamentary delegation to the West at the beginning of
1947. M.P.s from all parties gained the impression that the demands for 
more autonomy could only be accommodated within an amended Consti
tution. By holding out the prospect of a conference on the West, the govern
ment succeeded in allaying anger about the Dutch proposals for reform of 
the statutes. Romme, who was keen to present a model for the solution of 
the Indonesian conflict, tabled a motion that asked for a more vigorous ap
proach. The new statutes were promulgated just before the amendment of 
the Constitution in 1948. They brought a form of accountable government 
and a limited franchise. The number of representatives was increased. A 
motion from Miss N.S.C.Tendeloo (PvdA) established the principle of wo- 
men’s suffrage. Unlike Indonesia, the West created no political divisions. 
All parties complained that the government had been too slow and the 
reform of the statutes was a pointless exercise in view of the imminent 
amendent of the Constitution.

A more successful venture was the Round Table Conference with repre
sentatives from the West (January - March 1948). The Dutch delegation, 
which included many Parliamentarians, adopted a stance that left enough 
room for the desiderata of the West and fostered a positive attitude towards 
the idea of a United Kingdom of the Netherlands. There were some flaws in 
the composition of the delegations on both sides. Although the Commu
nists were on the consultative committee which prepared the constitutional 
reform that paved the way for new relations with the overseas territories, 
they were excluded (together with the orthodox Protestants) from the Con
ference on the West. Their exclusion was motivated by events in Eastern 
Europe in 1948. On the other hand, the Liberals and Protestants, who had 
continually condemned the government's indulgence towards Indonesia,
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were deemed to merit an invitation to the Conference. The delegation from 
the West had been carefully selected to represent all ethnic groups and every 
shade of political opinion. But some radical delegation members from the 
Antilles, who wanted immediate equality and a special status for Aruba, left 
on the first day of the official conference.

The remaining delegates from the West demanded drastic reforms of all 
kinds. In comparison, the speeches of the Dutch delegates were rather flat. 
They asked their colleagues to be patiënt and await the amendment of the 
Constitution. Nevertheless the subcommittees produced a number of reso- 
lutions which provided a basis for the future relations between the Nether
lands and the West as they were laid down in the so-called Statute of the 
Kingdom of 1954. By then the original plans for a rather heavy construction 
(encompassing among other things a separate Parliament of the United 
Kingdom of the Netherlands) had been relinquished owing to the develop
ments in Indonesia. For the Beel cabinet the Round Table Conference on the 
West was a successful step in the process of decolonization.

Chapter X V  describes the 1948 amendment of the Constitution. The coali
tion agreement of 1946 contained a paragraph on the government's inten- 
tion to incorporate a number of reforms in the Constitution, e.g. the recog- 
nition of certain basic human rights, the statutory regulation of industrial 
relations and the abolition of the ban on public religious services (Catholic 
processions). Additional reforms were put forward by Parliament; the 
Catholics proposed a Third Chamber of Parliament for social-economic af
fairs and the Socialists wanted a firmer basis for the principle of the people's 
sovereignty. After the military expedition against the Indonesian Republic, 
the government realized that the Constitution had to be amended imme- 
diately in order to replace the old colonial structure by equal partnership of 
the Netherlands and its overseas territories and thus lend credibility to the 
Dutch stance over Indonesia. In September 1947 the government announced 
a partial revision of the Constitution. The comprehensive reform intended 
by the coalition parties would have to wait until the new structure of the 
Empire had been realized.

On September 29 1947 a state committee for the amendment of the Con
stitution was installed. It included some ministers, the chairmen or re
presentatives of nearly all parliamentary parties in the Second Chamber and 
a few legal experts. The government spokesmen suggested that the Consti
tution should be cleared of all obstacles to the creation of a new structure of 
the Empire. The legal advisers favoured a different approach: they wanted to 
lay down the agreements reached so far in negotiations between the Nether
lands, the Republic of Indonesia and other groups in Indonesia. The 1946 
Agreement of Linggadjati promised a federal structure of Indonesia and a 
Union with the Netherlands and the West. The proposal of the legal advi
sers implied that the Dutch constitution would stake out the frontiers for 
future talks about the new relations within the Empire. This was unlikely to 
improve the climate for such talks, but it was accepted by the state commit-
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tee. It was decided that a new chapter would be added to the Constitution, 
which contained an outline of the new structure. The CPN member thought 
this went too far; the ARP member said it went not far enough.

The outcome of the parliamentary debates in the first reading of the bill 
was predictable, since M.P.s had been on the state committee. The parlia
mentary parties of PvdV and CHU, who had always criticized the govern- 
ment's cautious policy towards Indonesia, were now prepared to support the 
bill, to which their leaders had committed themselves. They expected to take 
part in the government that would be formed after the elections, when a 
two-thirds majority would be needed in the second reading of the amend
ment of the Constitution. When their expectations came true, they also 
shouldered the blame for the fiasco of the new structure that had been so 
meticulously outlined in the Constitution.

Besides the addition of the chapter on the new structure of the Empire, 
the government proposed two minor changes in the Constitution: the crea- 
tion of the office of staatssecretaris (junior minister) and the possibility to 
grant an annual income from the treasury to a retired Head of State The 
staatssecretaris was viewed as a means of coping with the expanding duties 
of some Departments, without unduly increasing the size of the cabinet. In 
the Second Chamber only CHU and CPN voted against the proposal. The 
feeling of CHU was that Parliament should only have dealings with respon- 
sible ministers. The Communists thought it impossible for the staatssecreta
ris to assume responsibility for decisions made by cabinet ministers. In the 
First Chamber the proposal was accepted by all the parties except CPN. The 
amendment concerning an annual income from the treasury for the retired 
Head of State was due to Queen Wilhelmina’s announcement that she 
wanted to abdicate in favour of her daughter Princess Juliana. The cabinet 
persuaded Wilhelmina to stay on until her golden jubilee. Meanwhile 
Juliana would act as Regent. The amendment got unanimous support from 
Parliament, but the bill which specified the income awarded to Wilhelmina 
was rejected by CPN because they considered it too high.

At the instigation of KVP a Members’ bill was put forward in addition to 
the government’s proposals. The Catholic Party wished to protect the Con
stitution against attacks from within the democratic order by inserting a 
clause on the "civil state of emergency". The cabinet agreed that the Consti
tution was deficient in so far as the state had only two options in emergency 
situations: to declare the state of war or martial law, which meant that 
powers were in each case transferred from the civil to the military autho
rities. During the mobilization period 1939-1940 this had caused a contro- 
versy between the military authorities and the goverment, who thought it 
intolerable to infringe upon civil rights for such a long period. A "civil state 
of emergency" would transfer powers from the civil authorities to other 
civil bodies, which would leave the restriction of civil rights and the exerdse 
of power in more experienced hands. The government expressed interest in 
the subject, but declared that it did not have time to draft a bill. KVP then 
mustered support from the big non-Communist parliamentary parties. On
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May 4 1948 a Members' bill was introduced. It was signed by the chairmen of 
all the parliamentary parties except CPN and the orthodox Protestants. The 
reading of the bill in the Second Chamber turned into a dramatic confronta- 
tion between CPN and the other parties. The Communist M.P.s feared that 
they might become the butt of the proposed emergency measures. When 
they realized that the bill would command a huge majority, they burst into 
singing the International and left the chamber, while Catholic M.P.s. 
drowned the singers by banging books and bags on their desks and the Spea
ker tried in vain to restore order. The First Chamber also passed the bill with 
only CPN voting against it. Subsequently the government assumed respon- 
sibility for the second reading. All the proposed amendments to the Consti
tution were passed in the second reading.

Finally, Chapter X V I  gives an account of the installation of the Parlia
mentary Committee of Enquiry 1940-1945 and the revision of the Parlia
mentary Enquiry Act. The idea of investigating the conduct of the govern
ment in exile 1940-1945 was first mooted in the Second Chamber at the end 
of 1946. Pollema, a CHU-M.P. in the First Chamber, made a well-argued plea 
for an enquiry carried out by M.P.s and some experts. In 1946 the military 
commanders had published leaflets denouncing the military strategy on the 
eve of the war. A report from the wartime Prime Minister Gerbrandy had 
raised many questions. Other points to be cleared were the resignation of 
Prime Minister De Geer (CHU) in London and his journey through Portugal 
to the Netherlands in 1940 and the wartime policy towards Indonesia.

The government feit that it could not embark on such an enquiry because 
it was too much involved in the matter. The leader of the parliamentary 
party of PvdA, Van der Goes van Naters, then proposed a parliamentary en
quiry. All the parties agreed though the Protestants had some misgivings 
initially. The enquiry would encompass the period from 1940 to the inaugu- 
ration of the Provisional States General on November 20 1945. On Novem
ber 12 1947 the members of the committee of enquiry were appointed by the 
Speaker of the Second Chamber.

The committee of enquiry wanted to be able to interrogate ministers on 
the consultations within the wartime cabinet, which had not been subject to 
the normal parliamentary interpellations and questions. This required 
amendment of the Parliamentary Enquiry Act and a Members' bill to this 
purpose was put forward. The Protestant parties objected to the breach of 
confidentiality of cabinet meetings. The bill was passed by the Second 
Chamber, but in the First Chamber the legal objections were so strong that it 
was defeated, with only the Left voting in favour. Subsequently the govern
ment introduced its own bill for the amendment of the Parliamentary En
quiry Act, which was unanimously supported by Parliament. The govern- 
ment’s bill restricted the right of interrogation to decisions made by the 
cabinet and the motivation of these decisions, but it contained enough 
loopholes for the committee of enquiry to gather information about cabinet
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meetings. The work of the committee was to end in 1956 and proved a 
valuable source for historians writing about the Netherlands in W.W.II.

Translation: Drs S.Y.B. Bogaarts-de Glas
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van de het KDC  Nijmegen 1984 over De KVP en het kernwapen; thema’s uit 
de parlementaire geschiedenis van de periode-Beel 1946-1948 in de bundel 
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ment in het culturele landschap van Nederland. Gielen reorganiseerde zijn 
departement naar zijn snit, hetgeen een interpellatie in de Tweede Kamer (Joe- 
kes, PvdA) tot gevolg had. Maar hij zorgde er wel voor dat geld werd uitgetrok
ken voor een betere salariëring van de onderwijskrachten. Conform het regeer
akkoord werd een begin gemaakt met de subsidiëring van het bijzonder Hoger 
Onderwijs en de radiokwestie geregeld. Belangrijkste parlementaire debat in 
deze sector was dat over het vraagstuk van de perszuivering, waarbij collabora
tie en verzet nog eenmaal werden getoetst.
Ter voorbereiding van de invoering van een nieuwe relatie tussen Nederland en 
de West bleek de opstelling van nieuwe staatsregelingen voor de West vanaf 
het begin achterhaald en de conferentie met de West -  waarvan communisten 
waren uitgesloten -  een succes, al had Nederland moeite het ongeduld in de 
West in goede banen te leiden. De grondwetswijziging - 734# was vooral nodig 
om de Grondwet open te breken voor de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk 
en de Overzeese Gebieden. De notulen van de staatscommissie tot herziening 
van de Grondwet bieden een curieus inzicht in de wijze waarop het verstandige 
voorstel van de regering is vervangen door een (te) verstrekkend voorstel on
der invloed van staatsrechtspecialisten in het gezelschap. Aan het uiteindelijke 
resultaat van deze commissie zijn nog andere voorstellen toegevoegd, zoals het 
voorstel van het parlement de 'burgerlijke' staat van beleg mogelijk te maken. 
Band C eindigt met de beschrijving van het initiatief-Van der Goes (PvdA) tc. 
het houden van een parlementaire enquête over het regeringsbeleid in de jarer 
1940 -1945 en het daarop gevolgde gevecht om Enquêtewet -1850 zodanig te 
wijzigen dat inzicht zou kunnen worden verkregen in het regeringsberaad in 
deze periode. De Eerste Kamer liet in dit geval haar tanden zien, waarop een 
gematigd regeringsvoorstel een uitweg uit de impasse bood.

M elchior Bogaarts (1941) studeerde geschie
denis te Nijmegen. Na de vervulling van zijn m ili
taire dienstplicht was hij werkzaam in het middel
baar onderwijs en als ambtenaar bij het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. In dienst van de Neder
landse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk 
Onderzoek (thans: NWO) en vervolgens van de 
K.U. te Nijmegen werkte hij, samen met mr. C.M.J. 
Ruijters voor enkele onderdelen, aan de be
schrijving van de parlementaire geschiedenis van 
het kabinet- Beel 1946-1948.

Omslagontwerp: Kees de Vos, 's- Hertogenbosch.
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