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VOORWOORD

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit van Nijmegen bereidt 
een serie publikaties voor betreffende de parlementaire geschiedenis 
van Nederland na 1945. De serie moet worden gezien als een vervolg 
op de werken van W. J. van Welderen Rengers (Schets eener parle
mentaire geschiedenis van Nederland) en P. J. Oud (Het jongste ver
leden). Het deel, dat de periode van het kabinet-Schermerhorn-Drees 
bestrijkt, opent de serie. Het Centrum heeft reeds vroegtijdig het 
tweede deel, dat zal handelen over het kabinet-Beel (1946-1948), in 
voorbereiding kunnen nemen dankzij de steun, die door de Neder
landse Organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek gedurende 
enige jaren is verleend.
Hoewel de serie in eerste aanleg is opgezet als een inventarisatie van 
de na-oorlogse parlementaire problemen, gaat het toch niet uitsluitend 
om een afgezonderde beschrijving van de gebeurtenissen in het parle
ment. Zonder de pretentie te hebben een doorlichting te geven van de 
samenleving in al haar facetten, zullen tevens die maatschappelijke 
ontwikkelingen aandacht krijgen, waarvan de weerslag in de politieke 
verhoudingen in het algemeen en in het parlement in het bijzonder 
duidelijk is aan te tonen. M.a.w. getracht wordt om niet alleen het par
lementaire gebeuren in kaart te brengen, maar om ook in grote lijnen 
de historische context te schetsen, waarbinnen dit parlementaire ge
beuren zich heeft afgespeeld; zo kan een beschrijving van een schijn
baar geïsoleerde arena worden voorkomen.
Voor een redelijke weergave van de historische context wordt gebruik 
gemaakt van de notulen van de Ministerraad en zijn onderraden; 
dag- en weekbladen en verslagen van talloze instellingen en instanties, 
alsmede inmiddels verschenen literatuur zijn daarnaast belangrijke 
vindplaatsen. Het onderzoek naar de achtergronden van de na-oorlogse 
politiek is dus bescheiden gehouden. Gezien de beperkt beschikbare 
literatuur zou een brede schets van deze achtergronden diepgaand en 
tijdrovend archiefonderzoek vergen, waarvoor binnen het Centrum de 
middelen ontbreken. En gelet op de omvang van het eerste deel zou 
zo’n schets ofwel de delen onhanteerbaar maken ofwel het centrale
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thema: de gebeurtenissen in het parlement, in gedrang brengen. Wij 
hopen dan ook dat de door het Centrum te bieden inventarisatie een 
aanzet zal zijn tot nader onderzoek.

Met betrekking tot het eerste deel zij het volgende opgemerkt. De 
Staten-Generaal zijn pas met ingang van 20 november 1945 weer nor
maal gaan functioneren. Daarvóór berustte de wetgeving op staats- 
noodrecht. In de Staten-Generaal is na 20 november 1945 uitvoerig 
gesproken over het recht dat op grond van staatsnoodrecht tot stand 
is gekomen. Vandaar dat ook aan de activiteiten van de centrale wet
gever in de parlementsloze periode -  de Kroon -  volop aandacht is 
geschonken. Bovendien werd in deze periode in niet onbelangrijke mate 
de basis voor het latere parlementaire gebeuren uitgebouwd, nl. voor
zover de Londense wetgeving niet toereikend bleek te zijn voor een 
snelle afwikkeling van de oorlog en voor een spoedige terugkeer naar 
normale verhoudingen.
Daar waar een parlementslid voor het eerst in een hoofdstuk voor
komt, is zijn politieke richting aangegeven. Daarbij wordt gekozen voor 
de aanduiding krachtens het op dat moment geldende politieke bestel. 
Bv. bij de behandeling van een Kamerdebat, vallende vóór 21 december 
1945 of 9 februari 1946 wordt gesproken over RKSP, resp. SDAP, 
VDB, CDU en partijloos; bij de behandeling van een debat na die 
data wordt omwille van de duidelijkheid gesproken over RKSP-KVP, 
resp. SDAP-PvdA etc..
Titulatuur en voorletters van Kamerleden zijn in de tekst achterwege 
gelaten; men raadplege hiervoor de bijlagen.
Voor de verklaring van de door ons gebruikte afkortingen verwijzen 
wij naar de lijst van afkortingen.
Aan de totstandkoming van dit eerste deel hebben velen een bijdrage 
geleverd, waardoor de kwaliteit zeer ten gunste is beïnvloed. In de 
eerste plaats willen wij de bereidheid memoreren van de secretaris van 
de Ministerraad, drs. J. Middelburg, om ons inzage te verlenen in de 
notulen van de Ministerraad en zijn onderraden en om toestemming 
te geven voor publikatie van de op deze notulen berustende passages. 
Vervolgens dient te worden vermeld dat wij steeds een beroep hebben 
kunnen doen op een groot aantal naastbetrokkenen en deskundigen. 
Voor hun door ons verzochte kritische begeleiding zijn wij veel dank 
verschuldigd aan dr. L.J.M. Beel, prof.mr. A.D. Belinfante, mr. J.W. 
Beyen (f), dr. J.R.M. van den Brink, mr. J.A.W. Burger, dr. S.I.P. 
van Campen, het Centraal Planbureau (prof.dr. C.A. van den Beid), 
mr. J. Donner, dr. W. Drees sr., dr. J.J. Gielen, jhr.mr. M. van der 
Goes van Naters, prof.mr. W.C.L. van der Grinten, prof.drs. H. ter 
Heide, prof.mr. H.J. Hofstra, dr. L. de Jong, mr. E.N. van Kleffens, 
mr. H.A.M.T. Kolfschoten, mr. H.J. Kruis (f), prof.mr. P. Lieftinck,
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dr. S.L. Mansholt, het ministerie van Binnenlandse Zaken (afdeling 
grondwetszaken -  mr. H. Gritter), De Nederlandsche Bank NV (mr. 
A. van Nieuwenhuizen en drs. A.W. Bastiaanse), dr. J.H. van Roijen, 
prof.dr.ir. W. Schermerhorn, dr. C. Smit, prof.dr. J. Tinbergen, prof.dr. 
S.L. van der Wal.
Ten slotte gaat onze dank uit naar hen die ons dagelijks binnen het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis hebben gestimuleerd: mr. 
J.A. Boeren, drs. M.D. Bogaarts en mr. H.J.M. van Mierlo, welke 
laatste een wezenlijk aandeel heeft gehad in de totstandkoming van de 
hoofdstukken I en IX. In de eindfase hebben prof.dr. P.J.L.M. Peters 
en drs. K. de Vries ons in het bijzonder ten aanzien van de financieel- 
economische problematiek behoed voor al te ernstige ontsporingen.

Nijmegen 1 juli 1976
F.D.
J.B.
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DE SITUATIE IN MEI - JUNI 1945

I

Het grootste deel van het zuiden van het land werd in september- 
oktober 1944 van de Duitse bezetting bevrijd; de eerste grote gemeente 
die vrij kwam, was Maastricht (14 september). De ongelukkige afloop 
van de slag om Arnhem bracht mee dat de bevrijding van de rest van 
het land moest worden uitgesteld. De bevrijding van het noordelijk 
deel begon op 24 maart 1945. De gevechtshandelingen eindigden op 
21 april, toen de geallieerden aan de Grebbe-linie stonden. De Duitse 
capitulatie volgde op 5 mei en op 7 mei trokken de geallieerde troepen 
het door de hongerwinter geteisterde westelijk deel van het land 
triomfantelijk binnen, op enige dagen na vijf jaar na de Duitse over
weldiging.
De Nederlandse autoriteiten hadden zowel in bezet gebied als in 
Londen talloze voorbereidingen getroffen om het land na de be- 
eindiging van de oorlog snel in een normale toestand te brengen. Men 
had echter nauwelijks kunnen verwachten dat het land in fases zou 
worden bevrijd. De voorbereidingen waren niet afgestemd op de situ
atie, die werkelijkheid werd, nl. dat het oorlogsfront driekwart jaar lang 
dwars door Nederland liep. De gebieden die het eerst vrij werden, 
kwamen op deze wijze in een onvermijdelijk lange overgangssituatie te 
verkeren, waarin de verantwoordelijke autoriteiten ondanks de voorbe
reidingen beschikten over een grote mate van vrijheid van handelen. 
Terwijl in het zuiden, zo goed en zo kwaad als dat ging en met veel 
improvisatie, werd gewerkt aan het herstel, verkeerden het noorden en 
vooral het westen nog lange tijd in barre oorlogsomstandigheden.
De eerste maanden na de bevrijding, eerst in het zuiden, dan in het 
oosten en noorden en ten slotte na de capitulatie in mei 1945 ook in 
het westen, geven een chaotisch beeld. Bestuurlijk bestond er grote 
verwarring. Zuivering van de apparaten, onbekendheid met de Lon- 
dense wetgeving, onzekerheid over het voortduren van het bezettings
recht, weinig exacte afbakening van nieuwe organen als het Militair 
Gezag, ongeordende arrestaties, zie hier de belangrijkste factoren voor 
die bestuurlijke verwarring, waarbij kwam de dislocatie van de depar
tementen, waartoe de bezetter had gelast. Aan het politieke front leek

Aantekeningen op pag. 57.
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alles in beweging, op weg naar nieuwe verbanden. De voedselvoor
ziening en de gehele economische structuur waren volkomen ont
wricht. De financieel-monetaire situatie was niet veel minder deplora
bel. Psychische en fysieke uitputting, vooral in het westen door de 
hongerwinter, drukte de arbeidslust die zo nodig was nu men voor de 
totale wederopbouw stond.
In dit hoofdstuk zullen wij summier aangeven, hoe het met de in de 
illegaliteit en in Londen getroffen voorbereidingen voor een spoedig 
herstel was gesteld. Tevens zullen wij een beeld schetsen van de 
situatie op bestuurlijk, politiek en sociaal-economisch terrein, zoals het 
kabinet-Schermerhorn-Drees die aantrof, toen het eind juni 1945 
optrad. Hier en daar, met name ten aanzien van de ontwikkeling op 
partijpolitiek gebied, zullen wij verder gaan en de lijn doortrekken tot 
in 1946.

1. De schade

Ongeveer 230.000 Nederlanders hebben het leven verloren als gevolg 
van de oorlog; bovendien zijn ongeveer tweeëneenhalf miljoen mensen 
in Nederlands-Indië omgekomen, onder wie 35.000 Europeanen.1 De 
gevolgen van de hongerwinter zouden nog maanden na de bevrijding 
een herstel van de gezondheid van velen in de weg staan. Groot was 
het aantal van hen die blijvend lichamelijk letsel hadden opgelopen. 
Geestelijk leed zou blijven pijnigen, vaak tot de dood toe, gevolg van 
terreur, concentratiekampen, bombardementen, verraad en andere 
vormen van oorlogsellende. Onzekerheid beklemde velen. Welhaast 
iedereen had verwanten, vrienden of kennissen, over wier lot men 
niets wist. Hadden zij de gevangenschap overleefd, de kampen, de 
tewerkstelling in Duitsland? Waren zij gevallen als slachtoffer van de 
oorlog ter zee? Was hun onderduikadres tot het einde toe onontdekt 
gebleven? En indien zij zouden terugkeren, wat kon men dan ver
wachten, inhoeverre zouden zij naar lichaam en geest zijn gebroken? 
De bezetting van Nederlands-Indië duurde voort; men wist niets met 
zekerheid over wat zich daar afspeelde.
Daarnaast de directe nood. Grote delen in het westen van het land 
stonden onder water. Voedsel was er nodig en medische verzorging, 
kleding, een dak boven het hoofd. Op het moment van de bevrijding 
bedroeg de gemiddelde voedingswaarde in het westen 400 tot 600 
calorieën per dag per persoon tegen het vooroorlogse normale aantal 
van 3000.2 Voorlopig was er na de vreugde van de bevrijding slechts 
de confrontatie met de grauwe werkelijkheid: een leeg geplunderd 
land, zonder voedsel, zonder industrie, handel of nijverheid, zonder 
transportmogelijkheden.
Om de mogelijkheden tot herstel van de welvaart in Nederland te
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onderzoeken was het allereerst nodig inzicht te krijgen in de omvang 
van de oorlogsschade. Een gedetailleerd overzicht was in 1945 nog 
onbereikbaar. In juni 1945 verscheen er een eerste studie, waarvan de 
uitkomsten er niet om logen.3 In deze studie werd de schade, die was 
toegebracht aan de arbeidsproductiviteit (bedrijfsschade), geschat op 
4,25 miljard gulden; de schade aan het productie-apparaat op 7,7 
miljard gulden en de schade aan goud, buitenlandse beleggingen e.d. 
op 2,8 miljard gulden. Het totaal van de aldus geraamde oorlogs
schade bedroeg 14,75 miljard gulden, dit echter volgens het prijspeil 
van 1939; de totale oorlogsschade volgens het prijspeil van 1945 zou 
op grond van deze berekeningen ruim 25 miljard gulden bedragen; 
in guldens van 1976 uitgedrukt komt dit neer op een bedrag van 110 a 
112 miljard! Dezelfde studie concludeerde ten slotte dat het verlies van 
het Nederlandse productie-apparaat kon worden geschat op ongeveer 
30°/o van zijn waarde bij het uitbreken van de oorlog, en voorts dat een 
herstel van het productie-apparaat in een periode van vijf jaar een in
vestering van 21 miljard zou vereisen.4
Ook op financieel gebied heerste een chaotische toestand, gekenmerkt 
door enorme begrotingstekorten, stijging van staatsschuld, vooral in 
vlottende vorm, en sterke toename van de geldcirculatie, zowel chartaal 
als giraal. Zwarthandelaren en collaborateurs waren in het bezit van 
miljoenen gekomen. En naast de miljarden die nodig waren voor de le
niging van de eerste nood en voor de investeringen ten behoeve van de 
wederopbouw, waren grote aanschaffingen nodig voor het in het leven 
roepen van een expeditionaire legermacht voor Nederlands-Indië.

Wat werd er uit Nederland geroofd?5 Een vluchtige rondgang langs de 
verschillende bedrijfstakken geeft het volgende beeld, waarbij men be
denke dat het hier slechts om voorbeelden gaat, dat de bezetter altijd 
het beste meenam en dat voor wat hier werd gelaten in de meeste ge
vallen geen onderhoud mogelijk was.
Alle installaties van de raffinaderij „Pemis” van de Bataafsche Pe
troleum Maatschappij te Rotterdam (de grootste van Nederland) 
werden weggevoerd. Op het gebied van de chemische industrie werden 
o.a. 114 installaties en 8 complete laboratoria naar Duitsland gesleept. 
Een hoeveelheid van 57.494.39 krt. geslepen diamant verdween naar 
Duitsland. Van de electro-technische industrie werden rond 8.000 ma
chines en voor meer dan de tienvoudige waarde daarvan aan voorra
den weggesleept. 30 complete fabrieksinventarissen en 2.100 machines 
uit de machine-industrie gingen naar het oosten. De metallurgische 
industrie: hier verdween o.a. de complete plaatwalserij, inclusief het 
fabrieksgebouw, van de Hoogovens uit Velsen naar Duitsland, evenals 
de hele installatie van de Hollandse Metallurgische Bedrijven te Arn
hem, inclusief 1.345 ton koper en 956 ton lood. De rubberverwerkende
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industrie werd beroofd van 3 complete fabrieksinstallaties en 700 ge
reedschapsmachines; het hierdoor in Nederland ontstane onvermogen 
om banden te fabriceren voor de verschillende middelen van vervoer, 
met name fietsen, zou het economisch leven nog lange tijd parten spe
len. De scheepsbouw: afgezien van de desastreuze vernielingen werden 
o.a. 2.537 machines geroofd, 28 hijskranen en 250.000 stuks gereed
schap. De rijwielindustrie werd o.a. beroofd van 217 machines en
2.300.000 stuks onderdelen en gereedschappen. Tot zover de voorbeel
den uit de industrie.
Uiteraard moest ook de veestapel het ontgelden. Zowel door de roof 
van levend en geslacht vee, als door andere oorzaken zoals gebrek aan 
veevoeder, heeft de veestapel een aanmerkelijke aderlating onder
gaan. Slechts de paardenstapel kon, ondanks de roof van ruim 114.000 
paarden, redelijk op peil worden gehouden. Vergeleken met 1939 
was tegen het einde van de oorlog de rundveestapel met ruim 27% 
gedaald, de varkensstapel met ongeveer 72%, de pluimveestapel met 
92%  en het aantal schapen met ongeveer 35%.6
Wat de scheepvaart betreft ging, naast ongeveer de helft van de binnen
vloot, de gehele Rijnvloot verloren. Van de zeescheepvaart verdween 
het grootste deel van de Nederlandse koopvaardijvloot bij het uit
breken van de oorlog uit de Nederlandse wateren om zich in dienst 
van de geallieerde mogendheden te stellen; eenmaal in de zgn. ge
allieerde pool, kon het na de bevrijding daaruit evenwel lange 
tijd niet worden losgemaakt. De hier te lande achtergebleven zee
schepen met een totale tonnage van bijna 500.000 b.r.t. werden door 
de bezetter tot zinken gebracht of weggevoerd. Veel erger was de 
vernieling van de sluizen te IJmuiden, toen de grootste ter wereld, en 
van de vitale delen van de Amsterdamse en Rotterdamse haven- 
complexen. De oorlog kostte de Nederlandse baggervloot 381 van de 
1327 schepen, waaruit deze vloot in 1940 bestond.
De Nederlandse Spoorwegen werden volledig leeggeroofd. Telt men 
bij het weggevoerde materiaal nog het door oorlogshandelingen ver
nielde materiaal op, dan komt men, vergeleken met de aantallen van 
mei 1940, tot de volgende percentages geroofd en vernield materiaal:

Dit kwam neer op 95% van al het rollend materieel. Verder ver
dwenen naar Duitsland: 90.000 ton spoorstaven en 1.586.000 dwars

locomotieven 
electrisch materiaal 
diesel-electrisch materiaal 
rijtuigen stoommateriaal 
goederenwagons

84%
99%

100%
94%
98%
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liggers, 1.225 km bovenleiding en 46 schakelstations. Een enorme hoe
veelheid materiaal van het seinwezen werd weggevoerd; onderhouds- 
werkplaatsen en depots werden geheel of voor een groot deel geplun
derd of vernietigd, terwijl bijna 30.000 stuks kantoor- en bureaumeu- 
belen werden weggevoerd.
Het volgende staatje geeft een overzicht van de roof bij het wegverkeer:

aanwezig mei 1940 geroofd

personenauto’s 100.000 66.000
vrachtauto’s 53.000 38.800
autobussen 4.500 3.800
motorfietsen 65.800 30.000
fietsen 4.000.000 2.000.000

De PTT: het bleek vrijwel onmogelijk een schatting te geven van wat 
werd geroofd of vernield aan telefoontoestellen en telefoonkabel. Ten
minste 100 telefooncentrales werden min of meer ernstig beschadigd, 
terwijl 72 centrales werden leeggeroofd of opgeblazen.
In totaal is gedurende de bezetting onder dwang van de bezetter 
145.647 kg fijn goud naar Duitsland gevoerd.
Veel kunstschatten gingen dezelfde weg. Behalve kerkklokken, antiek 
meubilair, aardewerk, porcelein, zilverwerk enz. verdwenen o.a. 27 
Rembrandts, 11 doeken van Frans Hals, 38 van Rubens, 10 van Van 
Gogh.

Het woningbestand was zwaar getroffen: 92.000 woningen waren ver
nield, 40.000 zeer zwaar beschadigd en 300.000 minder zwaar tot 
licht beschadigd. Daarbij komt dat gedurende de oorlogsjaren nauwe
lijks een kwart van de normale bouwproductie werd bereikt, zodat het 
totale woningtekort per 1 januari 1946 op 350.000 kon worden ge
steld.7 Dat betekende dat er van iedere vier gezinnen één niet zelf
standig woonde of was gehuisvest in een beschadigde woning.8 
Niet alleen het enorme tekort aan rijdend, rollend en varend materieel 
stagneerde het voor de wederopbouw van het dagelijks leven zo vitale 
verkeer, maar ook de vernieling van de verkeers- en spoorbruggen over 
de grote rivieren. De meeste havens waren versperd, beschadigd en on
bruikbaar vanwege de mijnenvelden. Kaden, opslagruimten, kranen en 
dokken waren vernield. 100.000 ha land waren met zoet water ge
ïnundeerd, bijna evenveel ha met zout water. Walcheren en de Wierin- 
germeer waren geheel ondergelopen.
De productie van de kolenmijnen in Limburg bedroeg in mei 1945
10.000 ton steenkool per dag tegen een vooroorlogse dagproductie van
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ongeveer 45.000 ton, terwijl voor een minimale voorziening van de 
volkshuishouding een hoeveelheid van 27.000 ton per dag was be
rekend.9
In hoofdstuk X, paragraaf 3 zal worden nagegaan hoe de Nederlandse 
regering genoegdoening trachtte te krijgen voor al deze schade.

2. De situatie op bestuurlijk gebied

a. Het tweede kabinet-Gerbrandy

Op 24 januari 1945 bood het te Londen zetelende eerste kabinet-Ger- 
brandy zijn ontslag aan.10 Interne tegenstellingen, met name over 
de voorbereiding van de terugkeer naar normale verhoudingen in Ne
derland na de bevrijding, hadden een langer functioneren van dit ka
binet onmogelijk gemaakt. Directe aanleiding tot de ontslag-aanvrage 
was het neerleggen van hun portefeuilles door de socialistische be
windslieden, nadat hun partijgenoot mr. J.A.W. Burger, minister van 
Binnenlandse Zaken, zijn ontslag had gekregen. Burger had op 15 ja
nuari 1945 te Eindhoven voor de radio een rede gehouden, waarin hij 
ten aanzien van enige aspecten van het regeringsbeleid, vooral wat 
betrof de bijzondere rechtspleging en de zuivering, een tamelijk ge
nuanceerd standpunt had vertolkt. Hij achtte het noodzakelijk de drei
gende „gevangennemingschaos” te voorkomen, terwijl hij het voor 
het moreel van de bevolking ten tijde van Von Rundstedts offensief in 
de Ardennen nodig vond dat een minister in bevrijd gebied zijn stem 
deed klinken. Gerbrandy, die van tevoren niet van deze rede op de 
hoogte was en Burger „te soft” in zuiveringszaken vond, besloot hem 
onmiddellijk uit zijn kabinet te verwijderen. De wijze waarop dit ge
beurde -  zonder dat Burger was ingelicht en aanvankelijk zelfs zonder 
dat hem de mogelijkheid was geboden zelf ontslag te vragen zette 
uiteraard kwaad bloed bij de andere socialistische bewindslieden; ir. 
J.W. Albarda, minister van Waterstaat, sprak in zijn verzoek om ont
slag van „Perzische staatszeden”.
Toch had de ontslag-aanvrage van het kabinet een diepere grond, vol
gens de Parlementaire Enquêtecommissie gelegen in „de noodzakelijk
heid om te komen tot een reorganisatie van het kabinet in die zin, dat 
de samenstelling ervan meer zou beantwoorden aan het feit, dat het 
deel van het land, dat overwegend katholiek was, bevrijd was, terwijl 
in het kabinet op dat moment geen katholieken zitting hadden”.11 
Bij de formatie van het nieuwe kabinet, waartoe Gerbrandy op 8 fe
bruari 1945 opdracht kreeg, werden vooraanstaand geachte personen 
uit het bevrijde zuiden dan ook nadrukkelijk betrokken.
De in het bevrijde zuiden ontwikkelde politieke opvattingen deden zich
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te Londen gelden. Het door een aantal ingezetenen van Eindhoven op 
2 november 1944 aan de Koningin gezonden Adres inzake de Provin
ciale Staten en gemeenteraden heeft hierbij een grote rol gespeeld, te
meer omdat dit Adres ook met de opvattingen overeenstemde, die in 
het Militair Gezag overheersten. Het Adres behelsde een warm plei
dooi voor een grotere nationale eenheid op christelijke grondslag en 
gaf wegen aan, waarlangs die eenheid zou kunnen worden bereikt; 
deze wegen leidden naar een versterking van het centrale gezag. Ver
derop in deze paragraaf komen wij nog uitvoerig te spreken over dit 
Adres.
Ook enigen van de zgn. Heren XVII, die ieder voor zijn terrein in de 
eerste week van februari 1945 te Londen de Koningin op haar verzoek 
kwamen voorlichten omtrent de bevrijde gebieden, dachten in de rich
ting die in het Adres tot uiting was gebracht; menig ondertekenaar 
van het Adres maakte deel uit van dit gezelschap.
Verreweg de meeste voormannen uit het bevrijde zuiden, die zich zo 
duidelijk via het Adres en de Heren XVII in Londen presenteerden, 
waren voorstanders van een kabinet waarin de geestelijke en maat
schappelijke stromingen zouden zijn vertegenwoordigd, maar waarin 
door het weglaten van de staatkundige stromingen voor vertegenwoor
digers van de traditionele politieke partijen als zodanig geen plaats was; 
een kabinet dus van personen die dragers konden worden genoemd van 
de in het zuiden toonaangevende vemieuwingsgedachte. Deze opstelling 
van diegenen onder de zuidelijke woordvoerders, die door Gerbrandy 
werden uitgenodigd voor een portefeuille, de twistpunten waarop het 
eerste kabinet-Gerbrandy was gestrand en de weinig elegante wijze 
waarop Gerbrandy het aftreden van Burger had behandeld, blokkeer
den voor de socialisten de weg om toe te treden tot een nieuw kabinet- 
Gerbrandy. Zij achtten een kabinet, dat los stond van alle politieke 
partijen, niet representatief voor het Nederlandse volk.
De bedoeling was dat het nieuwe kabinet zo spoedig mogelijk na de al
gehele bevrijding van Nederland zou aftreden.12 Het kwam op 23 fe
bruari 1945 tot stand. Uit zijn eerste kabinet behield Gerbrandy o.a. 
mr. E.N. van Kleffens (Buitenlandse Zaken), J.M. de Booy (Marine, 
Scheepvaart en Verkeer) en dr. G. Bolkestein (Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen). Tot de nieuwe ministers behoorden o.a. dr. G.W.M. 
Huysmans (Financiën), ir. F.C.M. Wijffels (Sociale Zaken) en dr. L. 
J.M. Beel (Binnenlandse Zaken). Op 6 april volgde nog de benoeming 
van ir. Th.Ph. Tromp (Wederopbouw) en prof. dr. J.E. de Quay 
(Oorlog). Beel, Huysmans en Tromp behoorden tot de ondertekenaars 
van het Eindhovens Adres, terwijl zij ook, evenals Wijffels, deel had
den uitgemaakt van de Heren XVII. Dr. J. van den Tempel, lid van 
de SDAP en minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Ger- 
brandy, zag het nieuwe kabinet als „de eerste triomf van den geest
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van vernieuwing, zoals deze in Londen en in sommige invloedrijke 
kringen in Nederland werd verstaan”.13 Voor velen was het optreden 
van het nieuwe kabinet vooral ook een overwinning van het Militair 
Gezag op de socialistische ministers.

b. De besluitwetgeving

Was de Kroon bevoegd om bij ontstentenis van de Staten-Generaal en 
de Raad van State algemeen verbindende regelingen (zgn. wetsbeslui
ten; in Londen sprak men van „besluitwetten”, analoog aan „décrets- 
lois”) vast te stellen, terwijl de Grondwet daarover geen uitdrukkelijke 
bepalingen kende en de wetgever de regering geen volmacht had ge
geven? De Nederlandse regering, eenmaal in Londen aangekomen, 
heeft deze vraag, met een beroep op het staatsnoodrecht, bevestigend 
beantwoord.
Zeer globaal is de wetgevende arbeid van de Londense regeringen te 
onderscheiden in wetsbesluiten, gemaakt in verband met de oorlog
voering, en in wetsbesluiten, totstandgebracht om het bestuur en het 
maatschappelijk leven na de bevrijding te herstellen. Deze laatste cate
gorie kan men globaal onderverdelen in wetsbesluiten met betrekking 
tot het in goede banen leiden van het dagelijks leven, in wetsbesluiten 
die een ordelijke gang van zaken bij de bestraffing van collaboratie 
moesten waarborgen, en in wetsbesluiten in verband met het herstel 
van de parlementaire democratie en het weer op gang brengen van de 
normale bestuursorganen.
Een aantal van deze zgn. terugkeerbesluiten heeft in de eerste tijd na 
de bevrijding een grote rol gespeeld, terwijl andere nog jarenlang van 
kracht zijn gebleven. De meeste wetsbesluiten zijn in 1944 totstand
gekomen, dus onder het eerste kabinet-Gerbrandy. Verderop in dit 
hoofdstuk zullen de belangrijkste worden behandeld, met uitzondering 
van die welke betrekking hebben op de bestraffing van collaboratie; 
deze komen in hoofdstuk IV uitvoerig aan de orde.

c. Het Militair Gezag

De regering was reeds in 1942 tot de conclusie gekomen dat het 
wenselijk was een Nederlands militair gezagsapparaat op te bouwen, 
dat in de te verwachten woelige fase meteen na de bevrijding de open
bare orde en rust zou handhaven, dat als liaison zou fungeren tussen 
het geallieerde opperbevel en de Nederlandse autoriteiten en dat voor
post van de regering zou zijn om daar waar geen uitstel kon worden 
geduld, in te grijpen. Om een dergelijk apparaat te organiseren, van 
personeel te voorzien en zo goed mogelijk op zijn taak voor te berei
den, werd bij beschikking van de minister van Oorlog van 23 januari
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1943 het Bureau Militair Gezag ingesteld met aan het hoofd de daartoe 
tijdelijk tot kolonel bevorderde majoor mr. H. J. Kruis.14 De voorbe
reidende werkzaamheden mondden uit in een tweetal regelingen, die de 
basis legden voor het Militair Gezag.
De ene regeling betrof de relatie van het Militair Gezag tot de geal
lieerde autoriteiten. Zij was vervat in het zgn. Legal Agreement van 
16 mei 1944, een overeenkomst tussen de Nederlandse regering ener
zijds en de Britse en Amerikaanse regeringen anderzijds. Dit Agree
ment onderscheidde twee fasen. In de eerste of militaire fase zou de 
geallieerde opperbevelhebber volledige bevoegdheid hebben om alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen, die door de militaire situatie 
werden geëist. Het Nederlandse Militair Gezag zou in die fase zoveel 
mogelijk schakel zijn tussen de geallieerde militaire autoriteiten en de 
plaatselijke Nederlandse overheden. In de tweede fase zou dan de Ne
derlandse regering de algehele verantwoordelijkheid voor het burgerlijk 
bestuur weer op zich nemen, met inachtneming van bepaalde regelin
gen die nodig mochten zijn om de oorlog tot een goed einde te brengen. 
De andere regeling was van staatsrechtelijk karakter; zij was vervat in 
het KB van 11 september 1943, Stbl. D 60, houdende vaststelling van 
het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg. Het grondgebied van het 
Rijk in Europa werd, naar gelang het door de vijand was ontruimd, 
in bijzondere staat van beleg verklaard. De oorlogsoperaties, de veilig
heid van de geallieerden, de vrees voor een „bijltjesdag” en de onvoor
zienbare omstandigheden ten tijde van de bevrijding maakten het nood
zakelijk maatregelen te treffen tot herstel en handhaving van de veilig
heid van de staat. Voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen 
werd het Militair Gezag ingesteld.

Op grond van het KB van 19 juli 1944, Stbl. E 43 houdende vast
stelling van het Aanwijzingsbesluit Militair Gezag, werd het Bureau 
Militair Gezag op 10 september 1944 omgezet in een Staf Militair 
Gezag; het hoofd van het Bureau Militair Gezag, Kruis, was met in
gang van 5 september 1944 tijdelijk bevorderd tot generaal-majoor en 
werd op 11 september 1944 benoemd tot Chef Staf Militair Gezag. 
De Staf was onderverdeeld in veertien secties, die in grote trekken cor
respondeerden met de indeling van de normale departementen en aldus 
de belangrijkste takken van overheidszorg bestreken. Onder de Staf 
stonden de Provinciale en Districts Militaire Commissariaten; deze 
organen, te beschouwen als filialen van de Staf, waren rechtstreeks 
verantwoording verschuldigd aan de Chef Staf Militair Gezag.
De mensen die in deze organisatie een plaats kregen -  in een militaire 
rang waarvan de hoogte afhing van de rang die de tegenspeler bij de 
geallieerden had -  kwamen voor een aanzienlijk deel uit het bedrijfs
leven; daar hadden zij hun waarde bewezen, hetgeen niet wegnam dat
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deze recrutering „vanzelfsprekend van andere zijde kritiek uitlokte”.15 
Van september 1944 tot begin april 1945 was de Staf van het Militair 
Gezag gevestigd in Brussel. Op 9 april 1945 werd de Staf verplaatst 
naar Breda en in de loop van mei volgde de verhuizing naar Den 
Haag.
De bevoegdheden van het Militair Gezag waren zeer groot, niet in de 
laatste plaats doordat zij slechts vaag waren omschreven, wat overi
gens onvermijdelijk was. Zo gingen de onder strafsanctie gestelde ver
ordeningen van het Militair Gezag boven alle verordeningen van de 
lagere lichamen. Ten aanzien van bepaalde, met name genoemde wet
ten konden uitvoeringsregelingen van de centrale overheid geheel of 
gedeeltelijk buiten werking worden gesteld of gewijzigd; onder zekere 
voorbehouden konden verordeningen van het Militair Gezag zelfs wet
ten, algemene maatregelen van bestuur, KB’s, algemene regelen in
houdende, en andere algemeen verbindende voorschriften tijdelijk bui
ten toepassing laten. Het Militair Gezag kon beschikken over de in
richtingen en werken van met name de PTT en over de bij het burger
lijk gezag in beheer of gebruik zijnde roerende en onroerende goede
ren. Het kon vergaande censuur uitoefenen en de verschijning van 
bepaalde dagbladen of tijdschriften verbieden. Behalve ten aanzien 
van de volgens de Grondwet geoorloofde openbare godsdienstoefe
ningen was zijn toestemming vereist voor het houden van open
bare vergaderingen, bijeenkomsten of optochten. Het kon de bevol
king dwingen tot hulpverlening anders dan voor militaire diensten 
en personen in militaire dienst oproepen. Het kon verder iedere per
soon, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis en de Hoge 
Colleges van Staat, ministers en leden van de rechterlijke macht, ver
bieden zich te verplaatsen, aanhouden, onderzoeken en inbewaring- 
stellen. Het bezat uitgebreide bevoegdheid tot gebruik, wijziging, vor
dering of vernietiging van roerende en onroerende goederen van na
tuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.
Het Militair Gezag was onderworpen aan bij KB te geven instructies 
van de regering, welke KB’s steeds de mede-ondertekening van de 
minister van Oorlog moesten dragen. Deze regeling maakte bij moei
lijkheden de afzonderlijke ministers machteloos. Dit laatste bleek over
duidelijk ten tijde van de aanwezigheid van de ministers-kwartierma- 
kers in het bevrijde zuiden. De individuele minister in Nederland, aldus 
de Parlementaire Enquêtecommissie, vermocht met de wet in de hand 
tegenover de Chef Staf niets en het totstandbrengen van instructies 
door de Kroon bleek vrijwel onmogelijk.16 De toenmalige minister van 
Sociale Zaken Van den Tempel kreeg in Bosch en Ven, het nabij Ois- 
terwijk gelegen „hoofdkwartier” van de in het bevrijde zuiden aanwe
zige ministers, al spoedig de indruk: „de Regeering heeft hoegenaamd 
geen vat op de gebeurtenissen in bevrijd gebied” en het Militair Gezag
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„oefende de regeermacht in bevrijd gebied in werkelijkheid autonoom 
uit” .17
Waren er al vóór september 1944 moeilijkheden tussen regering en 
Bureau Militair Gezag, na de bevrijding van het zuiden kunnen de dan 
steeds groter wordende wrijvingen tussen regering en Militair Gezag 
niet anders worden gekwalificeerd dan als een „hoogst ernstige gezags
crisis” .18
Enerzijds hadden met name de socialistische ministers weinig op met 
het Militair Gezag; een enkeling voelde er helemaal niets voor, de an
deren wilden de bewegingsvrijheid van het Militair Gezag inperken 
tot het strikt nodige (de liaison-functie ten opzichte van de geallieer
den). Het Militair Gezag wilde niet dat Londense ministers duurzaam 
in bevrijd gebied kwamen om daar hun functie uit te oefenen. Maar 
Burger en de minister van Justitie dr. G.J. van Heuven Goedhart (de 
twee „Engelandvaarders” in het kabinet) hebben dit naast zich neer
gelegd. Burger wenste zelf voor de zuivering verantwoordelijk te zijn; 
bv. tot schorsing van de vóór de oorlog benoemde en tijdens de bezet
ting in functie gebleven Commissaris van de Koningin van Noord- 
Brabant nam hij het initiatief, alsmede tot de aanwijzing van de zui
veringscommissie voor dit geval. Het Militair Gezag had nog groter 
bezwaar tegen de voorbereidingen van Burger om in ’s-Hertogenbosch 
een bureau Binnenlandse Zaken, een dependance van het departement 
te Londen, op te richten; na Burgers ontslag is deze zaak niet voort
gezet.19
Anderzijds moet men een deel van de moeilijkheden zoeken bij de 
persoon van de Chef Staf. De Parlementaire Enquêtecommissie con
cludeert: „Gedurende al die jaren, zowel vóór september 1944 als 
daarna, treft men in de correspondentie van de heer Kruis met de re
gering voortdurend op gezette tijden toespelingen op het nemen van 
zijn ontslag, openlijk of bedekt, aan. De regering blijkt daarvoor steeds 
te zijn geweken.”20 Hierbij moet worden opgemerkt dat de verhoudin
gen aanmerkelijk beter waren, toen het tweede kabinet-Gerbrandy, met 
vertegenwoordigers uit het zuiden, optrad.
Bezet Nederland was via radio-toespraken van de Koningin en Ger
brandy,21 eind 1943, voorgelicht over het Militair Gezag, waarbij de 
nadruk was gelegd op de ondergeschiktheid van het Militair Gezag 
aan het burgerlijk gezag en op de vermoedelijk zeer korte duur van de 
overgangstoestand. Van deze verwachtingen is weinig uitgekomen. De 
zeggenschap van de regering over het Militair Gezag was onbeduidend 
en zijn taak heeft een uitbreiding gevonden als wel niemand had kun
nen voorzien; de grote tijdsspanne tussen de bevrijding van het zuiden 
en die van de rest van het land is een van de oorzaken van dit laatste 
geweest. Gedurende zijn optreden heeft het Militair Gezag zich moeten 
bezighouden met vrijwel alle onderdelen van de staatszorg. Zijn per-
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soneelsbestand is tot in de zomer van 1945 navenant gegroeid, zoals 
blijkt uit de volgende tabel:22

Het centrale punt van waaruit de algemene maatregelen konden wor
den getroffen ter behandeling van het grote aantal problemen, lag in 
het nog niet bevrijde westen van het land, waar het centrale bestuurs
apparaat nog steeds was gevestigd. Dientengevolge moest het Militair 
Gezag ook de uitvoerende taak op zich nemen. Een belangrijke daad 
was de instelling op 15 november 1944 van het College van Algemene 
Commissarissen voor landbouw, handel en nijverheid onder voorzitter
schap van De Quay, dat werd belast met de zorg voor de volkshuis
houding in het bevrijde gebied en dat door deskundige -  civiele -  per
sonen werd geleid; prijsbeleid, subsidie- en distributiebeleid voor le
vensmiddelen en brandstoffen werden door het College bepaald.23 Ook 
op het terrein van de volksgezondheid en op het gebied van het onder
wijs ontstond een behoorlijke samenwerking tussen Militair Gezag en 
civiel bestuur. Op andere terreinen daarentegen verliep de samenwer
king met de plaatselijke burgerlijke functionarissen zeer stroef; zo bv. 
op het gebied van de verkeers- en vervoersaangelegenheden. Op het 
gebied van de sociale zaken en voorzieningen was de verhouding tus
sen de regering en het Militair Gezag zonder meer slecht; met name op 
het terrein van de arbeidsverhoudingen had het Militair Gezag ge
meend de meeste maatregelen buiten het Londense departement om te 
moeten treffen.24
Een van de meest urgente problemen was de zuivering van het ambte
lijk apparaat en de voorziening in de daardoor ontstane vacatures. 
Tot de taken van het Militair Gezag behoorde het ook uitvoering te 
geven aan de Londense besluiten met betrekking tot de bijzondere 
rechtspleging en de zuivering, voorzover de in die besluiten aangewezen 
instanties nog niet in functie konden komen. Op de rol van het Mili
tair Gezag in deze wordt uitvoerig ingegaan in hoofdstuk IV.

Voor de handhaving van de openbare rust en orde zorgden vanaf begin 
1945 ook de Binnenlandse Strijdkrachten, waarvan Prins Bernhard tot 
bevelhebber was benoemd. Deze strijdkrachten vormden, althans op 
papier, een verzameling voormalige verzetsorganisaties, waarvan de 
leden bij KB van 5 september 1944, Stbl. E 62, waren erkend als mili
tairen, behorende bij de Koninklijke Landmacht; in de praktijk kwam 
het er vaak op neer dat iedereen die zich als goed Nederlander voor-

februari 1943
april 1943
september 1944
januari 1945
juni 1945

90
200
740

8749
16540
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Gerbrandy wordt kort na de bevrijding op de Lange Voorhout in Den Haag 
gehuldigd door de leiders van de Binnenlandse Strijdkrachten (links) in het bij
zijn van leden van het College van Vertrouwensmannen.
Van r.n.1.: ?, Gerbrandy met daarachter Drees, prof. Oranje, pater Stokman. 
Naast Stokman de burgemeester van Den Haag De Monchy en mej. Van de 
Wall Bake, koerierster. Naast de microfoon verzetsleider „Peter”.
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deed en aan het verzet in feite part noch deel had gehad, kon toetreden. 
Aanvankelijk waren de Binnenlandse Strijdkrachten uitsluitend be
stemd voor de vervulling van operationele taken bij de bevrijding van 
Nederland.25
De wijze waarop leden van de Binnenlandse Strijdkrachten in het be
vrijde zuiden arrestaties verrichtten, leidde tot een scherp conflict met 
de procureur-generaal in ’s-Hertogenbosch, mr. E. baron Speyart van 
Woerden, die hierna volgens besluit van de toen in Oisterwijk ver
gaderende Ministerraad een studiereis naar de Verenigde Staten diende 
te maken!

d. Het College van Vertrouwensmannen

In verband met de overgangssituatie terstond na de bevrijding had de 
Londense regering nog een andere oplossing voorbereid. Bij besluit 
van 2 augustus 1944 werden met het oog op de toen spoedig te ver
wachten bevrijding van Nederland Vertrouwensmannen van de rege
ring aangewezen, die als taak kregen om in het gezagsvacuüm tussen 
het moment van de capitulatie en de aankomst van de regering in 
Nederland maatregelen te nemen tot handhaving van de orde en de 
rust, „daarbij te werk gaande met vol begrip voor volksbehoefte aan 
uiting vreugde over herkregen vrijheid”.26
Als Vertrouwensmannen werden aangewezen jhr. mr. L.H.N. Bosch 
Ridder van Rosenthal, Commissaris van de Koningin in Utrecht en 
door het College tot voorzitter gekozen; prof. mr. R.P. Cleveringa, 
hoogleraar te Leiden; W. Drees, fractievoorzitter in de Tweede Kamer 
van de SDAP; mr. J. Cramer, de latere Commissaris van de Koningin 
in Drente; en mr. W.G.A. van Sonsbeeck, Commissaris van de Konin
gin in Limburg. Deze leden kozen als vertegenwoordigers van de beide 
verzetsorganisaties Nationaal Comité en Raad van Verzet in overleg 
met deze organisaties resp. L. Neher en J. van der Gaag. Op voorstel 
van het College ging de regering op 19 september akkoord met de 
aanwijzing van prof. mr. J. Oranje tot lid en in januari 1945 nam 
mag. dr. J.G. Stokman de plaats van Van Sonsbeeck in. Secretaris was 
o.a. mr. J. Ie Poole.
Ofschoon het aanvankelijk de bedoeling was geweest dat de werk
zaamheden van Vertrouwensmannen zich zouden uitstrekken over het 
hele land, heeft hun werk voor het zuiden geen betekenis kunnen heb
ben. De werkzaamheden, waarvan het zwaartepunt in het westen van 
het land lag, werden bemoeilijkt doordat het contact met de regering 
en het Militair Gezag slecht was.27 Dit werd met name veroorzaakt 
door het feit dat van hun aanwijzing, om redenen van veiligheid, aan
vankelijk niet alle ministers en ook niet het Militair Gezag op de 
hoogte waren. Dit had weer tot gevolg dat én bij de nieuwe ministers
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in het tweede kabinet-Gerbrandy én bij het Militair Gezag geen juiste 
appreciatie is kunnen ontstaan van de functie die Vertrouwensman
nen vervulden. Omgekeerd zijn deze laatsten pas in maart 1945 op de 
hoogte geraakt van de meeste terugkeerbesluiten en van het merendeel 
van de door het Militair Gezag getroffen maatregelen en wisten zij 
aanvankelijk ook niet dat hun taak zou zijn beëindigd bij de aankomst 
van de Staf Militair Gezag.28 Zodoende is achteraf gebleken dat veel 
voorbereidende arbeid van Vertrouwensmannen vooral op wetgevend 
terrein nutteloos is geweest.
Het optreden van Vertrouwensmannen in de periode, waarvoor zij 
eigenlijk waren aangewezen, was ten slotte van minimale betekenis. 
Op 6 mei 1945 deden zij een bijzondere Staatscourant (nr. 38A) ver
schijnen, die hun benoemingsbesluit en een proclamatie bevatte. Twee 
dagen later lieten zij nr. 39 van de Staatscourant verschijnen, dat hun 
eerste reeks besluiten gaf; de regelingen -  o.m. een nieuw Politiebe- 
sluit -  waren door illegale schaduwdepartementen voorbereid.
Op diezelfde 8e mei arriveerden de eerste vertegenwoordigers van het 
Militair Gezag in Den Haag. Zij stelden zich op het standpunt dat alle 
bevoegdheid alleen aan het Militair Gezag toekwam, en trokken Staats
courant nr. 39 in; alle exemplaren werden in beslag genomen. Dit, 
aldus de Parlementaire Enquêtecommissie,29 weinig elegant optreden 
was ook juridisch niet correct: de reeds afgekondigde besluiten van 
Vertrouwensmannen werden niet terstond ongedaan gemaakt.30 Het 
Militair Gezag heeft het aangedurfd het gezag van Vertrouwensman
nen te behandelen als non-existent, zulks ondanks de in feite gegeven 
regeringsopdrachten en ondanks de omvangrijke, goed geleide voor
arbeid, onder onveilige omstandigheden verricht.
Op 23 mei 1945 is het College van Vertrouwensmannen officieel door 
Minister-President Gerbrandy ontbonden.31

e. De vertegenwoordigende instellingen

Tijdens de bezetting ontstond er zowel in Londen als in Nederland 
een brede discussie over de vraag, wat er met de vertegenwoordigende 
instellingen moest gebeuren in de periode vanaf de bevrijding tot aan 
de verkiezingen.32 De onmiddellijke aanleiding tot deze discussie was 
gelegen in de omstandigheid dat op 16 september 1941 de termijn ver
streek, waarvoor de leden van de Tweede Kamer waren gekozen. De 
termijn voor de helft van de leden van de Eerste Kamer was al in 1940 
ten einde, terwijl het mandaat van de andere helft in september 1943 
verstreek; voor de leden van de Provinciale Staten en de Gemeente
raden liep die termijn ook in 1943 af.
Hoofdpunt van de discussie vormde de vraag, of de zittingsduur van 
de leden van de vertegenwoordigende instellingen door de bezetting
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was geschorst en na de bevrijding weer zou gaan doorlopen, dan wel of 
de vertegenwoordigende instellingen die op 10 mei 1940 functioneer
den, op het moment van het verlopen van de zittingsduur van de ge
kozenen rechtens nog slechts door nieuwe verkiezingen zouden kunnen 
worden bemand.
In het eerste geval zouden onmiddellijk na de bevrijding de vertegen
woordigende instellingen in hun samenstelling van 1940 terugkeren; de 
door overlijden, bedanken of zuivering opengevallen plaatsen zouden 
worden opgevuld aan de hand van de vóór 1940 gehanteerde kieslijs
ten. Een moeilijkheid leverde de vraag op, hoe de zuivering moest 
plaatsvinden: kon dit aan de instellingen zelf worden overgelaten of 
moesten bij wetsbesluit, in Londen of Nederland, daartoe voorzienin
gen worden getroffen?
In het tweede geval zou men na de bevrijding worden geconfronteerd 
met een vacuüm, aangezien het houden van verkiezingen op korte 
termijn zeer moeilijk zou zijn. Wilde men toch dat landelijke, provin
ciale en gemeentelijke zaken in het openbaar zouden worden behan
deld en dat de bestuursorganen voor hun beleid verantwoording zou
den moeten kunnen afleggen, dan moest in dat vacuüm worden voor
zien door bij wetsbesluit tijdelijke vertegenwoordigende instellingen te 
creëren.
Aanvankelijk waren er maar weinigen, die iets voelden voor een herstel 
van de organen in hun oude samenstelling. De kritiek op het functio
neren van het parlementair stelsel voor de oorlog en op de toenmalige; 
partijgroeperingen speelde hierbij een rol. Maar ook andere wensen, bv. 
tot versterking van het gezag van de bestuursorganen of tot beperking 
van de volksinvloed, werden aangevoerd. Naarmate de bezetting langer 
duurde, kwam de representativiteit van de vooroorlogse samenstelling 
van de organen in het geding. In bezet gebied verlangden velen boven
dien naar een nieuwe, meer op eenheid gerichte maatschappij; dit een- 
heidsstreven zou volgens de voorstanders tijd nodig hebben om een 
bedding te vinden. Ten slotte leefde in de betrokken kringen veelal het 
gevoel dat de illegaliteit na de bevrijding in het openbare leven een 
plaats van betekenis moest kunnen blijven innemen. Dit gevoel werd 
versterkt, toen het kabinet in juni 1944 liet doorschemeren er wel voor 
te zijn geporteerd dat de ondergronds werkende groepen in een of an
dere vorm na beëindiging van de oorlog de Kroon van advies zouden 
dienen.33
Het kabinet stelde zich vanaf het begin om een mengeling van boven
genoemde redenen op het standpunt dat de oude volksvertegenwoordi
gers en de oude verhoudingen niet mochten terugkeren. In die geest 
werden talloze voorstellen uitgewerkt. Deze kwamen neer op een to
tale vervanging van de oude Staten-Generaal, Provinciale Staten en ge
meenteraden door door de Kroon te benoemen colleges van advies -  op
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alle drie deze niveaus waaraan veel minder bevoegdheden waren 
toegedacht dan aan de oude instellingen. Alleen de socialistische mi
nisters, en dan met name Albarda, Van den Tempel -  die dit stand
punt openlijk in het Londense Vrij Nederland uitdroeg -  en later Bur
ger, pleitten voor een zo dicht mogelijke aansluiting bij Grondwet en 
wet: de vertegenwoordigende instellingen van 1940 moesten onmiddel
lijk na de bevrijding bijeen worden geroepen en worden aangevuld uit 
de lijsten van de kandidaten of door coöptatie. Deze oppositie bracht 
de meerderheid van het kabinet echter lange tijd niet tot andere ge
dachten. De meeste bewindslieden zagen ook in de verlangens uit het 
bezette gebied, voorzover deze toen in Londen bekend waren, onvol
doende reden om hun socialistische collega’s tegemoet te komen.
De kentering kwam met een op 19 juni uitgebracht negatief advies van 
de Buitengewone Raad van Advies betreffende het ontwerp-besluit 
Tijdelijke Bestuursvoorziening van 4 mei 1944;34 deze kentering was 
de bekroning van de vasthoudendheid van het lid van deze Raad Meijer 
Sluiser. De Raad sprak onomwonden uit dat het grondwettig bestaan, 
het voortbestaan tijdens de bezetting hieronder begrepen, van de ver
tegenwoordigende instellingen aan geen twijfel onderhevig kon zijn. De 
Raad wenste verder onverkort, ook tijdens de bijzondere staat van be
leg, het beginsel van de onschendbaarheid des Konings en van de ver
antwoordelijkheid der ministers tegenover de Staten-Generaal te hand
haven. Dit te meer daar de Raad vreesde dat op grond van het aan
geboden ontwerp-besluit de ministeriële verantwoordelijkheid in de 
praktijk er een zou worden jegens het staatshoofd, dat dan direct ver
antwoordelijk zou worden tegenover het volk. Met betrekking tot de 
provinciale en gemeentelijke instellingen kwam de Raad tot een over
eenkomstige conclusie.
Uit de in de loop van 1944 te Londen ontvangen inlichtingen bleek 
dat ook in bezet gebied het aantal voorstanders van onmiddellijk her
stel van de vertegenwoordigende instellingen toenam. Het Politiek Con
vent, een overlegorgaan van vertegenwoordigers van politieke partijen, 
sprak zich al sinds 1942 voor dit herstel uit.35 Een andere duidelijke 
aanwijzing in deze richting vormde het zgn. Souverein Noodbesluit. 
Op initiatief van de Groningse hoogleraar mr. J.H. van Meurs was 
begin 1941 een klein groepje juristen (o.a. mr. M.H. de Boer, dr. 
J.A.H.J.S. Bruins Slot, prof. mr. M.G. Levenbach en prof. mr. dr. 
J.H.W. Verzijl) bijeengekomen om te bezien, welke voorzieningen na 
de bevrijding noodzakelijk waren tengevolge van de maatregelen, die 
tijdens de bezetting op het gebied van het recht waren getroffen. De 
werkzaamheden van dit groepje resulteerden in het Souverein Nood
besluit, dat per microfoto in maart 1944 Londen bereikte; het is tot op 
de dag van de algehele bevrijding toe aangepast. In een bijlage bij het 
Souverein Noodbesluit, zoals dat in Londen bekend werd,36 werd ge
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steld dat Provinciale Staten en gemeenteraden zo spoedig mogelijk hun 
werkzaamheden in de oude samenstelling moesten hervatten en dat in 
samenwerking tussen de Kroon en de volksvertegenwoordiging -  en dus 
niet: door de Kroon alleen -  een modus vivendi moest worden gevon
den voor het bijeenkomen van de Staten-Generaal op de kortst moge
lijke termijn na de bevrijding; daarbij diende men als uitgangspunt te 
nemen dat de zittingsduur van de leden van het laatst gekozen parle
ment tijdens de bezetting was geschorst geweest en dat het mogelijk 
moest zijn dat ten aanzien van de zuivering en de aanvulling van de 
opengevallen plaatsen in de Staten-Generaal aan gerechtvaardigde ver
langens van het verzet en van de nieuwe tijd kon worden tegemoet
gekomen.
Het Vaderlands Comité, dat bestond uit vertegenwoordigers van poli
tieke partijen en vooraanstaande figuren op ander gebied, sloot zich in 
grote lijnen bij dit Souverein Noodbesluit aan.37 In de illegale pers 
verschenen regelmatig pleidooien voor een terugkeer van het oude 
parlement, mits de vacante plaatsen toegekend zouden worden aan 
mensen uit de illegaliteit.38
Onder deze aandrang kwam op 31 juli 1944 het Besluit Tijdelijke Be- 
stuursvoorziening, Stbl. E 60, tot stand. De Kroon kreeg de opdracht 
nadere regelen vast te stellen omtrent de voorlopige voorziening in de 
vertegenwoordigende instellingen en in het bestuur van provincie en 
gemeente; ingevolge zodanige regeling zouden dus na de bevrijding 
gemeenteraden, Provinciale Staten en Kamers weer gaan functioneren. 
De Kroon kon in het bijzonder nadere regelen vaststellen betreffende 
de wijze van samenstelling van de instellingen en, met enig voorbehoud, 
betreffende hun taak en werkwijze.
Het accent van de discussie binnen het kabinet verschoof daarop van 
de vraag, of de vertegenwoordigende instellingen moesten terugkeren, 
naar de kwestie van de samenstelling van die instellingen. Daarbij won 
de synthesegedachte, vooral verdedigd door Burger, die als minister van 
Binnenlandse Zaken vanaf 31 mei 1944 de eerste verantwoordelijkheid 
in deze zaak droeg, steeds meer terrein. Burger stond het volgende 
compromis voor tussen de socialistische ministers en de rest van het 
kabinet: de vooroorlogse leden zouden terugkeren, doch de opengeval
len plaatsen van hen, die zouden worden weggezuiverd, overleden wa
ren of na 10 mei 1940 ontslag hadden genomen, zouden niet worden 
ingenomen door hen die als plaatsvervanger op de kandidatenlijsten 
voor de laatste verkiezingen voorkwamen, maar door personen die 
werden geacht tijdens de bezetting het vertrouwen van de bevolking te 
hebben verkregen.
In deze geest werd uiteindelijk het Besluit Tijdelijke Voorziening Pro
vinciale Staten en Gemeenteraden van 18 september 1944, Stbl. E 119, 
geredigeerd. Een besluit ten aanzien van de Staten-Generaal kwam

29



echter niet tot stand. Wel was er een ontwerp opgesteld, waarin volgens 
de synthesegedachte het een en ander was geregeld voor de samen
stelling van de Kamers, maar in steeds scherpere mate deed zich de 
vraag voor, of het wel gewenst was dat de regering te Londen de rege
ling voor de Staten-Generaal zou afkondigen. Vanuit de illegaliteit 
werd er sterk op aangedrongen te wachten met een dergelijk besluit, 
totdat na de bevrijding met voor de bevolking representatieve personen 
en groepen daarover overleg zou zijn gepleegd. In november 1944 bv. 
zond de Grote Adviescommissie der Illegaliteit, sinds de zomer van
1944 het overkoepelend orgaan van de illegaliteit, CJ.F . Caljé naar 
Londen om de bezwaren tegen een als het ware dictatoriaal opleggen 
van een noodparlement over te brengen;39 Burger heeft van deze inter
ventie niets gemerkt.
Ook de Koningin verzette zich tegen een afkondiging van de regeling 
inzake de Staten-Generaal. In de synthesegedachte van Burger zag zij 
een ernstig gevaar voor de verwezenlijking van een haar voor ogen 
staande radicale politieke vernieuwing. Naar haar gevoel zou die ver
nieuwing het beste tot stand kunnen komen zonder de aanwezigheid 
van de volksvertegenwoordiging.40 Bovendien, en dat was doorslagge
vend voor haar weigerachtigheid om het bewuste KB te ondertekenen, 
„het leek haar wenselijk dat elke beslissing ten aanzien van het bijeen
komen en de bevoegdheden van enig parlement aangehouden werd tot 
zij speciaal op dit punt de meningen in Nederland had kunnen pei
len”.41 Caljé en anderen die uit bezet gebied naar Londen kwamen, 
moeten haar in haar overtuiging hebben gesterkt, want voor haar kwa
men vooral mensen uit het verzet, „sterkste uitdrukking . . .  van de . . .  
onder de druk ontstane eendrachtige volksgemeenschap”, en ook gijze
laars en degenen die in concentratiekampen vertoefden, in de eerste 
plaats voor raadpleging in aanmerking.42
Het niet totstandkomen van het Besluit Tijdelijke Voorziening Staten- 
Generaal had gevolgen voor de uitvoering van het besluit E 119. Vol
gens dit besluit zouden namelijk de leden van de gemeenteraden wor
den aangewezen door een commissie van drie, van wie één afkomstig 
zou zijn uit de aanwijzingscommissie die voor de Staten-Generaal was 
gedacht, terwijl de leden van de Provinciale Staten door deze aan
wijzingscommissie zelf zouden worden aangewezen. Nu het Besluit 
Tijdelijke Voorziening Staten-Generaal en daarmee de genoemde aan
wijzingscommissie niet totstandkwamen, kon er in het bevrijde zuiden 
ook geen uitvoering worden gegeven aan het besluit E 119. Mede 
onder invloed van de kabinetscrisis van januari/februari 1945 duurde 
het nog tot april van dat jaar, voordat de nieuw opgetreden minister 
van Binnenlandse Zaken, Beel, door het totstandbrengen van de be
sluiten F 44 en F 45 de ontstane impasse ten aanzien van de Provin
ciale Staten en gemeenteraden doorbrak. Deze besluiten realiseerden
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voor een goed deel de ideeën van het Eindhovens Adres van 2 no
vember 1944.
In dit Adres -  wij hebben er reeds even op gewezen -  waren voor
standers aan het woord van een grotere nationale eenheid op christe
lijke grondslag. De middelen die tot het bereiken van dat doel werden 
aanbevolen, waren alle staatkundig van aard en hadden voornamelijk 
betrekking op de provinciale en gemeentelijke bestuursinstellingen. Een 
herstel, zowel naar vorm als naar taakomschrijving, van de op 10 mei 
1940 functionerende Provinciale Staten en gemeenteraden achtte men, 
nu en in de toekomst, volstrekt ongewenst. Ook wilde men geen auto
matische terugkeer van de vooroorlogse burgemeesters en wethouders, 
Commissarissen van de Koningin en Gedeputeerden. Ten slotte was 
men van mening dat met het spoedig houden van verkiezingen de groei 
naar eenheid niet was gebaat. Op al deze punten correspondeerde het 
Adres met de meningen van de top van het Militair Gezag en heeft 
het een rol gespeeld in de tegenstellingen tot de socialistische ministers. 
Wat wilden de auteurs van het Adres dan wel? Controle van de verte
genwoordigende instellingen op het bestuursbeleid ware toe te vertrou
wen „aan colleges van meer beperkte omvang en samengesteld uit 
personen, die de mogelijkheid en noodzakelijkheid eener sterke natio
nale binding op christelijke grondslag erkennen, den opbouw van het 
organisch leven in onze volksgemeenschap en de aanpassing van Staats- 
en Rechtsleven aan de verdere eischen van den nieuwen tijd voor
staan”. Voor de overgangstijd tot aan het tijdstip van de verkiezingen 
ware te bevorderen dat de leden van de gemeenteraden, door de 
Commissaris van de Koningin benoemd na voorlichting door een re
presentatieve groep personen uit de betrokken gemeente, open zouden 
staan voor de eisen van de nieuwe tijd. Vanwege de geringe frequentie 
waarmee de Provinciale Staten vergaderden -  tweemaal per jaar - , 
ware hun herstel uit te stellen tot na de verkiezingen.43 
De christelijke grondslag, die hier voor de volksvertegenwoordigers op 
decentraal niveau werd voorgestaan, leek de SDAP te ecarteren, een 
aspect dat kort na de totale bevrijding ook aan de orde kwam door de 
gedurende de bezetting geschreven grondwetsvoorstellen van prof. mr. 
C.P.M. Romme44 op het punt van een staatsrechtelijke eis van Godser- 
kenning. Het zal niet de eerste en ook niet de laatste keer zijn geweest, 
dat het destijds in katholieke kringen gangbare onderscheid tussen een 
betoog ten principale (thesis) en een pleidooi aangaande de uiteinde
lijke praktische uitkomst (hypothesis) wantrouwen opriep. In concreto 
echter is dit element ook een factor geweest in de latere relaties tussen 
de socialistische ministers, het Militair Gezag en de nieuwe zuidelijke 
ministers.
De genoemde besluiten F 44 en F  45, beide van 12 april 1945, gaven 
een nadere concretisering van het gedachtengoed van het Adres. Met
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het besluit F  44 werd het besluit E 119 ingetrokken. Voor de Provin
ciale Staten bleef een nieuwe regeling achterwege, zodat de tijdelijke 
wederinstelling van deze organen daarmee van de baan was. Het Be
sluit Tijdelijke Voorzieningen Gemeenteraden (F 45) riep tijdelijke ge
meenteraden in het leven en regelde hun samenstelling, waarbij werd 
gebroken met de synthesegedachte. Wij komen hierop nog terug in 
hoofdstuk III.

De synthesegedachte was tegelijkertijd, maar los van de ontwikkeling 
in Londen, in bezet gebied opgekomen. Daar vormden het Politiek 
Convent en het Vaderlands Comité enerzijds en de linkerzijde van de 
illegaliteit (o.a. de groepen rond bladen als Het Parool, Vrij Neder
land, De Waarheid, Je Maintiendrai, Christofoor en Vrije Katheder) 
anderzijds de uitersten. Het Politiek Convent en het Vaderlands Co
mité handhaafden hun standpunt dat de Staten-Generaal onmiddellijk 
na de bevrijding in hun oude samenstelling moesten terugkeren; hierbij 
werd uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten om te komen tot de 
instelling van nieuwe adviescolleges voor de regering naast de Staten- 
Generaal. De linkerzijde van de illegaliteit toonde zich een warm voor
stander van een politieke rol van de illegaliteit na de oorlog, althans tot 
aan het moment dat er een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging 
zou zijn. De een wilde voor deze rol een speciale door de verzetsgroe
pen gekozen commissie, de ander wilde de GAC als politiek advies
college laten functioneren. De rechterzijde van de illegaliteit (Trouw, 
Landelijke Organisatie voor de hulp aan Onderduikers, het Schoolver
zet, Landelijke Knokploegen) achtte een zelfstandige politieke advies
commissie van de illegaliteit ongewenst; wel zou er een Nationale 
Adviescommissie moeten komen, waarvan de illegaliteit eenderde van 
het aantal leden zou kunnen aanwijzen en het Vaderlands Comité de 
rest. Verdere bemoeienis van de illegaliteit met het regeringsbeleid 
vond men hier overbodig en zelfs niet op haar plaats. De eigen taak 
van de illegaliteit, te vervullen via de GAC, zag men, afgezien van de 
medewerking aan het totstandkomen van de NAC, gelegen in de li
quidatie van het ondergrondse werk, in medewerking aan reliefwerk, 
in het geven van inlichtingen ten behoeve van de zuivering en in het 
verzorgen van oorlogsslachtoffers. De NAC en de GAC zouden in de 
gedachtengang van de rechterzijde van de illegaliteit ophouden te be
staan op het moment dat de Staten-Generaal weer zouden functione
ren.45
Na veelvuldig overleg tussen het Vaderlands Comité en de GAC kwam 
men in januari 1945 tot een compromis dat was geënt op de synthese
gedachte, die ook in Londen bij het totstandbrengen van de regelingen 
ten aanzien van de vertegenwoordigende instellingen vóór de komst van 
Beel leidraad was geweest. Dat compromis hield in dat de werkings
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duur van de verkiezing van de leden van de Staten-Generaal zou wor
den verlengd tot het tijdstip van nieuwe verkiezingen; dat de leden van 
10 mei 1940, behoudens zuivering, Kamerlid zouden blijven; en dat 
de opengevallen plaatsen niet zouden worden bezet door plaatsver
vangers uit de oude lijsten, maar door personen die tijdens de bezetting 
naar voren waren gekomen. De vraag welke instantie die personen zou 
aanwijzen, bleef nog open, maar in ieder geval zou het niet de regering 
zijn. Onmiddellijk na de bevrijding zou in afwachting van het functio
neren van het parlement de NAC voor de regering en het Militair 
Gezag op het gebied van het algemeen regeringsbeleid adviesorgaan 
zijn. De belangrijkste taak van de NAC zou echter zijn de regering bij 
te staan bij het oplossen van het vraagstuk, op welke wijze zo spoedig 
mogelijk de Staten-Generaal op bovengenoemde grondslag weer zouden 
kunnen gaan functioneren; de leden van de NAC zouden voor een 
deel worden benoemd door het Vaderlands Comité en voor een deel 
door de GAC. Voor de GAC zou een blijvende taak zijn weggelegd op 
het gebied van de zuivering en wel in het informatieve vlak.46 
Ingevolge het compromis zou de regering na de bevrijding een min of 
meer representatieve instantie aantreffen die haar, zolang het parle
ment niet functioneerde, van advies zou dienen „omtrent alle aange
legenheden, welke naar Nederlands recht tot de bevoegdheid van de 
wetgever behoren”,47 en die haar met name zou assisteren bij het weer 
in werking stellen van de beide Kamers der Staten-Generaal. Zowel in 
Londen als in bezet gebied was men ten aanzien van de samenstelling 
van dat parlement tot dezelfde gedachte gekomen: aanvulling van 
opengevallen plaatsen door in de illegaliteit op de voorgrond getreden 
figuren op een nog nader uit te werken wijze; de regering in Londen 
had het niet aangedurfd om daarvoor regels op te stellen, omdat men 
vanuit bezet gebied erop aandrong eerst met vooraanstaande figuren 
in Nederland hierover van gedachten te wisselen. De NAC was op 
5 mei 1945 nog niet gereed; vooral in de aanwijzing van leden door 
het Vaderlands Comité trad grote vertraging op; pas op 20 juli 1945 
zou de NAC voor het eerst bijeenkomen.

f. Dagelijks bestuur van provincie en gemeente

De totstandkoming van een regeling voor de instellingen, belast met het 
dagelijks bestuur in provincie en gemeente, de colleges van Gedepu
teerde Staten en van Burgemeester en Wethouders, heeft minder moeite 
gekost dan die voor de vertegenwoordigende lichamen. Aangezien het 
van groot belang was dat deze instellingen na de bevrijding zo snel 
mogelijk weer zouden functioneren, was continuïteit gewenst.
Zowel in voorbereidende ontwerp-besluiten als in het KB van 5 sep
tember 1944, Stbl. E  86, houdende vaststelling van het Besluit Tijde-
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lijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten, was uitgangspunt 
dat de bestuurderen van mei 1940 zoveel mogelijk moesten terugkeren. 
Weliswaar was in het ontwerp Eerste Bestuursvoorziening van 11 
maart 1943 de taak van Gedeputeerden en Wethouders er slechts een 
van bijstand aan Commissaris en Burgemeester, in de latere ont- 
werp-besluiten zou ook op dit punt aansluiting aan de normale staats
rechtelijke verhoudingen worden gevonden.
Aanzienlijk moeilijker lag de situatie ten aanzien van het ambtenaren
apparaat. Om na de bevrijding de orde te kunnen handhaven dienden 
de overheid, provincie en gemeente zo snel mogelijk over een betrouw
baar ambtenarencorps te beschikken. Maar op het moment van de 
bevrijding was dit apparaat volledig gedesorganiseerd. Daar waren 
meerdere oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats kregen de 
ambtenaren hun opdrachten van verschillende zijden, enerzijds van de 
civiele autoriteiten, dan weer van het Militair Gezag. Vaak waren deze 
opdrachten tegenstrijdig, terwijl vooral aanvankelijk niet duidelijk was 
hoe men ze moest bezien ten opzichte van de door of door toedoen van 
de bezetter gestelde regelen. Bovendien was de mankracht van het 
ambtenarenapparaat ingekrompen als gevolg van sterfte en deportatie, 
terwijl de zuivering de omvang van het corps nog heel wat meer zou 
doen slinken. Daarnaast moest worden bekeken, hoe de rechtspositie 
was van hen die tijdens de bezetting (her)benoemd waren en van hen 
die tijdens de bezetting waren ontslagen. Konden zij die uit gevangen
schap terugkeerden, terstond hun plaats weer opeisen en zo ja, wat 
diende dan te gebeuren met degenen die voor hen plaats moesten ma
ken? Deze materie werd beheerst door het KB van 7 september 1944, 
Stbl. E 94, houdende vaststelling van het Besluit Rechtsherstel ontsla
gen ambtenaren. Dit besluit regelde het herstel van door de bezetter 
ontslagen ambtenaren in hun oude of in een dienovereenkomstige 
functie met volledige vergoeding van het gederfde inkomen en bepaalde 
dat ten aanzien van benoemingen en personeelsmutaties, die tijdens 
de bezetting hadden plaats gevonden, na de bevrijding regelingen zou
den worden getroffen. Het besluit van 27 september 1944, Stbl. E 124, 
houdende vaststelling van het Besluit Tijdelijke Voorziening Rijks
diensten, regelde de mogelijkheid om door tijdelijke benoemingen te 
voorzien in de waarneming van opengevallen ambten. Zowel wat be
treft deze besluiten alsook ten aanzien van het in hoofdstuk IV te be
handelen Zuiveringsbesluit waren de voornaamste in die besluiten toe
gekende bevoegdheden in handen gelegd van het civiele bestuur en, 
voor de duur van de bijzondere staat van beleg, ook in handen van het 
Militair Gezag. Het is van belang dit te vermelden omdat, zoals gezegd, 
de verhouding tussen het Militair Gezag en het burgerlijk bestuur lange 
tijd niet altijd even goed was, hetgeen zich in het ambtenarenapparaat 
duidelijk deed gevoelen.
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Een pijnlijk voorbeeld van deze verhouding was de eigenmachtige be
noeming na de bevrijding in september 1944 van een nieuwe burge
meester in Nijmegen door de Nijmeegse Militaire Commissaris, terwijl 
de ondergedoken vooroorlogse burgemeester zich naar Nijmegen spoed
de om zijn plaats reeds bezet te vinden; de zaak bleef langer dan een 
jaar slepen.

3. De situatie op politiek gebied

a. De bezetting

Ongeveer twee maanden na de capitulatie in mei 1940 werden de 
SDAP, de CPN en de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij on
der de leiding van de NSB-er mr. M.M. Rost van Tonningen geplaatst. 
Het was zeker vanaf dat moment duidelijk dat de bezetter niet zou 
tolereren dat de politieke partijen haar activiteiten zouden blijven ont
plooien. De leiders van de meeste partijen, bestuurderen en Kamer
leden, waren hier al vrij snel van overtuigd. Hun voornaamste zorg 
was dan ook te trachten hun organisaties zoveel mogelijk intact te hou
den. Hoewel dit vanaf 5 juli 1941, de dag waarop de nog overgebleven 
partijen met uitzondering van de NSB door de bezetter werden ont
bonden, clandestien moest gebeuren, heeft het organisatorisch verband 
van het merendeel der partijen, met name van de ARP, de CHU, de 
CPN en de RSAP, de oorlog doorstaan.
Belangwekkender is de vraag hoe de politieke partijen en hun leiders 
op de vijandelijke bezetting hebben gereageerd in politieke zin. Een 
beoordeling van deze reacties kan niet los worden gezien van de poli
tieke sfeer, die in de direct voorafgaande jaren in Nederland heerste. 
De economische crisis van de jaren dertig en de daarmee gepaard 
gaande grote werkloosheid oefenden hierop veel invloed uit. De on
macht van regering en parlement om de demoraliserende werkloosheid 
effectief te bestrijden gaf aanleiding tot ruime kritiek op het functio
neren van het parlementaire stelsel en op de politieke partijen.
Vanaf juni 1940 ontmoetten de leiders van de zes grootste partijen 
elkaar regelmatig in het Politiek Convent. Voor de Parlementaire En
quêtecommissie hebben enkele leden uitdrukkelijk verklaard dat de 
besprekingen in dit Convent niet erg belangrijk zijn geweest: meer een 
uitwisselen van gedachten dan het bepalen van politieke beleidslijnen. 
Het vaste punt op iedere bijeenkomst van het Politiek Convent was 
een bespreking van de actuele situatie om te trachten een gemeen
schappelijke gedragslijn vast te stellen; later is men zich ook gaan be
zighouden met de vraag, hoe het politieke leven na de bevrijding zou 
moeten worden georganiseerd.48
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De betekenis van het Politiek Convent werd beduidend minder na.de 
vorming in 1942 van een comité op bredere dan louter politieke basis, 
het Groot Burger Comité, met als uitvoerend orgaan het Nationaal 
Comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie grootste partijen 
en twee niet-politici. Dit Nationaal Comité had zich naast het geven 
van adviezen aan de regering ook ten doel gesteld een te verwachten 
gezagsvacuüm bij het wegtrekken van de vijandelijke troepen op te 
vullen. De regering te Londen voelde er weinig voor ten aanzien van 
dit laatste punt enige machtiging te geven, maar voordat Londen hen 
dit had laten weten, werden de leden van het Nationaal Comité op 
1 april 1943 gearresteerd.
In de plaats van het Nationaal Comité verscheen daarna het Vader
lands Comité, dat niet anders wilde zijn dan adviescollege voor de 
regering. De activiteiten van dit Comité worden door de Parlementaire 
Enquêtecommissie hoogst belangrijk genoemd, hoewel de regering in 
dit nieuwe Comité even weinig vertrouwen stelde als zij had gedaan 
jegens het Politiek Convent.49 Voor de regering te Londen was het niet 
gemakkelijk de waarde te beoordelen van de adviezen van de verschil
lende ondergronds werkende organisaties, zowel omdat de verbindin
gen met het bezette gebied, zeker in de eerste oorlogsjaren, zeer slecht 
waren, alsook vanwege de grote diversiteit van de talloze onafhankelijk 
van elkaar optredende groeperingen. In dat laatste kwam verbetering, 
toen in juli 1944 een groot deel van het verzet werd gebundeld in de 
reeds genoemde Grote Adviescommissie der Illegaliteit.
Overigens kan men niet zeggen dat de politieke partijen als zodanig 
zich actief in het verzet hebben geweerd. De CPN was praktisch de 
enige partij, waarbij illegale organisatie en partij-organisatie sedert de 
Duitse inval in de Sovjet-Unie vrijwel identiek waren. Anderzijds be
toonden vele leden van politieke partijen zich zeer actief in de ver
schillende verzetsgroeperingen.

In de beginfase van de bezetting was het optreden van de Nederlandse 
Unie een belangrijke factor voor het politieke leven in Nederland. Op 
24 juli 1940 trad de Nederlandse Unie voor het eerst naar buiten met 
een oproep van het driemanschap mr. L. Einthoven, mr. J. Linthorst 
Homan en prof. dr. J.E. de Quay. Binnen korte tijd sloten honderd
duizenden zich als lid of sympathisant bij de Unie aan.
De Nederlandse Unie steunde op twee peilers. In de eerste plaats heer
ste er een sterk verlangen naar meer nationale eenheid als reactie op 
de vooroorlogse politiek. Duidelijk merkbaar was de invloed van bewe
gingen als de Nederlandse Gemeenschap of Woudschotengemeenschap, 
de Groninger Gemeenschap, Brabantia Nostra, die alle op hun manier 
al in de tijd voor de oorlog een grotere samenwerking tussen de ver
schillende bevolkingsgroepen hadden voorgestaan. In de Nederlandse
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Unie weerspiegelde zich hun streven, waarmee niet is gezegd dat allen 
het eens waren met de latere ontwikkeling van de Unie, vooral op 
staatsrechtelijk gebied. Het tweede fundament van de Nederlandse 
Unie werd gevormd door de grote massa van de Unieleden, die het lid
maatschap van de Unie zagen als een demonstratie van afkeer jegens 
de NSB en de bezetter. Voor hen deed de ideologie van de Unie er niet 
of nauwelijks toe.
Onder de Unieleden bevond zich een groot aantal mensen die pas door 
hun lidmaatschap van de Unie politiek geïnteresseerd waren geraakt. 
Intussen was de houding van de meeste politieke partijen ten opzichte 
van de Nederlandse Unie tamelijk negatief. Dat lag inzoverre voor de 
hand, omdat de Nederlandse Unie zelf afwijzend stond tegenover de 
politieke partijen. In het eerste nummer van het blad „De Unie” heette 
het dat het partijensysteem, zoals dat tot dan toe had bestaan, had af
gedaan. Maar er waren meer redenen, waarom men de Unie met de 
nodige argwaan tegemoet trad. Allereerst omdat de indruk bestond 
dat bij sommigen in leidende Uniekringen de idee leefde dat de oorlog 
met een compromisvrede zou eindigen. Daarnaast klonk een welwil
lend standpunt ten aanzien van Duitse instellingen als de Winterhulp 
en de Arbeidsdienst. Maar vooral een aantal uiteenzettingen in het 
blad „De Unie” ademde soms een bedenkelijke geest ten opzichte van 
de „nieuwe orde”.
Dit alles nam niet weg dat de RKSP haar volle instemming heeft be
tuigd met het optreden van de Unie, al zijn de leidende figuren van de 
RKSP geen ogenblik voornemens geweest de eigen partij voorgoed 
daarin te doen opgaan. Deze welwillende houding van de RKSP was 
mede gestimuleerd door de bisschoppen die, met het oog op het karak
ter van noodverband van de Unie, geen bezwaar maakten tegen toetre
ding van katholieken tot de Unie, aldus het precedent scheppend van 
politieke samenwerking tussen katholieken en andersdenkenden in één 
staatkundig verband.
Naast de RKSP had ook de Vrijzinnig Democratische Bond geen be
zwaar tegen de Unie, mits het lidmaatschap van de eigen partij werd 
gehandhaafd.
Het partijbestuur van de SDAP kwam niet met een duidelijke verkla
ring pro of contra de Unie. Hoewel mensen als Drees en Vorrink zeer 
duidelijk de gevaren van de Unie inzagen en daar ook tegen waar
schuwden, waren er grote groepen SDAP-ers, die zich bij de Unie aan
sloten. Men moet hier wel bij bedenken dat het voor de SDAP van 
meet af aan praktisch onmogelijk was om binnen de eigen partij-orga- 
nisatie enige activiteit te ontplooien, terwijl dit voor de meeste partijen 
tot aan hun opheffing nog mogelijk was.
Het krachtigste verzet tegen de Unie kwam van de ARP en de Liberale 
Staatspartij. De laatste werd daartoe geïnspireerd door de Leidse hoog-
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leraar in het volkenrecht mr. B.M. Telders. De ARP getuigde vanaf het 
begin van haar afwijzend standpunt, en dit zeer effectief in vele grote 
vergaderingen en bijeenkomsten, vaak georganiseerd in samenwerking 
met de CHU. Hoewel Tilanus aan zijn partijkader had laten weten 
ernstige bezwaren tegen de Unie te hebben, sloot een grote groep CHU- 
ers zich toch bij de Unie aan.
De aanhang van de Nederlandse Unie bleef groeien en was -  niet ver
wonderlijk -  in het zuiden van het land het grootst. De houding van de 
bezetter ten opzichte van de Unie werd echter steeds minder coulant, 
gezien de anti-Duitse gezindheid die van het merendeel van de Unie
leden uitstraalde. Vanaf het moment dat Duitsland de Sovjet-Unie 
binnenviel, op 22 juni 1941, verdween het laatste restje welwillendheid 
dat de bezetter nog voor de Unie had. De Nederlandse Unie verwierp 
namelijk de gedachte, door de bezetter gelanceerd, dat deelneming door 
Nederlanders aan de strijd tegen het bolsjewisme voorwaarde was voor 
Nederlands gelijkberechtigdheid in een nieuw Europa. Het blad „De 
Unie” werd verboden en op 14 december 1941 werd de politieke wils
vorming gemonopoliseerd in de NSB en werden alle andere politieke 
verenigingen, voorzover nog niet opgeheven, verboden.
Na de opheffing van de Nederlandse Unie stond het Unielidmaatschap 
voor de bezetter gelijk met een anti-Duitse houding. Een groot deel 
van de leiding en van het kader van de Nederlandse Unie werd ge
arresteerd en deels als gijzelaar in St. Michielsgestel en Haaren onder
gebracht. Een groot aantal Uniekringen zou de kern worden van veel 
later verzetswerk.50

b. De politieke partijen na de bevrijding 

De Nederlandse Volksbeweging

Op 31 augustus 1942 kwam een aantal gijzelaars van het kamp te St. 
Michielsgestel tot het plan om na de bevrijding een volksbeweging te 
stichten, die leiding zou moeten geven aan de geestelijke, maatschappe
lijke en politieke vernieuwing. Tot hen behoorden dr. W. Banning, mr. 
L. Einthoven, prof. mr. P. Lieftinck, prof. dr. J.H.A. Logemann, prof. 
ir. W. Schermerhom, prof. dr. J.E. de Quay en mr. E. Sassen; iets 
later sloten zich dr. H. Kraemer, dr. H. Brugmans en ir. F. Wijffels 
bij dit gezelschap aan. Deze Gestelse groep zocht de grondslagen van 
de vooroorlogse gebreken dieper dan alleen in het politieke leven en 
meende dat de politieke gebreken op zich zelf een uitvloeisel waren 
van diepere oorzaken van geestelijke aard. Een belangrijk aandeel in 
de gedachtengang van deze personen leverde het personalisme dat, 
hoewel vóór de oorlog al in Nederland bekend, zich niet in een bepaal
de beweging had gemanifesteerd. Het personalisme, van Franse oor
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sprong, leerde de mens als persoon centraal 'te stellen en iedere reli
gieuze overtuiging in haar waarde te laten; door tolerantie voorop te 
plaatsen schiep het voor protestanten (met name voor de hervormden 
onder hen), katholieken, humanisten en socialisten de mogelijkheid 
tot samenwerking in een en dezelfde groepering. De persoonlijke vrij
heid gold als uitgangspunt, maar men wist zich toch gebonden aan vol
strekt zedelijke normen, zoals deze in het christendom golden; de con
crete doelstellingen ontleende men voornamelijk aan het socialisme.51 
Dezelfde drang naar doorbreking van de oude verhoudingen en de
zelfde vernieuwingswil vonden wij ook bij de Nederlandse Unie, zij het 
dat de omstandigheden en de achtergronden uiteraard verschilden. De 
Nederlandse Unie was dan ook voor menigeen een goede leerschool 
om met andersdenkenden samen te werken. 'Er loopt een duidelijke per
sonele lijn van de Nederlandse Unie naar hen die zich na de oprichting 
van de Nederlandse Volksbeweging daarbij zouden aansluiten; en twee 
leden van het Driemanschap van de Unie, Einthoven en De Quay, 
stonden aan de wieg van de NVB.
De Gestelse gedachten werden tijdens de bezetting vooral uitgedragen 
door de illegale bladen Je Maintiendrai en Christofoor. Beide bladen 
kwamen voort uit contacten, gelegd in de Nederlandse Unie. Je Main
tiendrai stelde de heroriëntering op politiek gebied voorop, terwijl 
Christofoor zich in het bijzonder richtte tot het katholieke volksdeel 
om daar belangstelling voor de doorbraak in brede zin te wekken.52 
Zo groeiden in de sfeer van gijzelaarskamp en illegaliteit de denkbeel
den -  en daarmee ook het aantal mensen dat zich daarachter schaarde 

die uiteindelijk gestalte zouden krijgen in de Nederlandse Volksbe
weging. Met de oprichting van de NVB zou worden gewacht tot na de 
bevrijding van geheel Nederland; een reeds georganiseerd optreden in 
het bevrijde zuiden zou de vernieuwingsbeweging een exclusief katho
liek karakter geven, waardoor, zo vreesde men, de vernieuwing in het 
noorden weinig kans van slagen zou krijgen. Dientengevolge duurde 
het tot 12 mei 1945, eer de NVB met een oproep tot het Nederlandse 
volk in de openbaarheid trad. Economische, sociale, politieke en vooral 
geestelijke vernieuwing was de teneur van het eerste manifest van de 
NVB. Tijdens de stichtingsvergadering op 24 mei 1945 te Amsterdam 
werd Schermerhorn gekozen tot voorzitter.
De vrijzinnig-protestant Schermerhorn, geboren in 1894, had zich tot 
dan toe met de concrete politiek nauwelijks ingelaten. Hij genoot grote 
faam als wetenschapper, sedert hij in 1926 hoogleraar in de cartografie 
aan de Technische Hogeschool te Delft was geworden. Hoewel hij lid 
was van eerst de Liberale Staatspartij en later van de Vrijzinnig-Demo- 
cratische Bond lagen zijn politieke activiteiten toch buiten de partij. 
Als o.m. bestuurslid van de VPRO, redacteur van religieus-culturele 
bladen en voorzitter van de in 1935 opgerichte Nederlandse Beweging
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voor Eenheid door Democratie werd hij niet moe op te roepen tot 
grotere eenheid. De toenemende tegenstellingen binnen het Nederland
se volk achtte hij funest. Het was zijn vaste overtuiging dat deze tegen
stellingen de maatschappij onnodig verziekten; wanneer men zou uit
gaan van gemeenschappelijke geestelijke grondslagen, zou de maat
schappij een eerlijker en rechtvaardiger inrichting krijgen, zo meende 
hij. In de NVB zag Schermerhorn het middel bij uitstek om de tradi
tionele scheidslijnen te doorbreken en te komen tot een maatschappij, 
die niet meer zou worden verscheurd door partijprogrammatische te
genstellingen en waarin het volk tot een echte gemeenschap in perso- 
nalistisch-socialistische zin zou uitgroeien.53
Hoe zag de samenstelling van de NVB er nu uit? In de eerste plaats 
bestond die uit leden van de oude politieke partijen, zowel zij die tevens 
lid bleven van hun eigen partij, alsook diegenen die in de NVB een 
nieuw onderdak meenden te vinden en hun oude partij verlieten. De 
eerste groep bevatte vooral SDAP-ers, de tweede o.a. CHU-ers en 
katholieken. In de tweede plaats bestond de NVB uit een groot aantal 
katholieken, die in de NVB terechtkwamen via de Nederlandse Unie 
en de illegale bladen Christofoor en Je Maintiendrai. Een derde belang
rijke component van de NVB werd gevormd door politiek daklozen 
zoals de zgn. Paroolgroep rond Frans Goedhart (Pieter ’t Hoen); hier
toe wordt ook Schermerhorn gerekend, die een belangrijke aanhang 
had uit de tijd dat hij voorzitter was van Eenheid door Democratie; 
deze aanhang nam toe, vooral onder de jongeren, toen hij eind juni 
1945 Minister-President werd.54
De voornaamste vraag, waar de NVB mee kreeg te maken, was hoe de 
vernieuwingsideeën praktisch-politiek waren te verwezenlijken. Naast 
gesprekken met de oude politieke partijen, die weinig hoop voor de 
toekomst lieten, vulde de NVB de zomermaanden van 1945 met de 
discussie, of zij zich moest beschouwen als stimulator dan wel zich zelf 
moest presenteren als de politieke uitkomst van de vernieuwingsdrang. 
Deze discussie werd afgesloten op de constituerende vergadering van 
de NVB op 13 en 14 september 1945, waarin werd besloten dat de 
NVB zich niet zou omzetten in een nieuwe partij. Vanaf dat moment 
werd het als haar duidelijke doel en plicht gevoeld om met voort
varendheid de totstandkoming te bewerkstelligen van een brede volks
partij met personalistisch-socialistische doelstellingen.55 Van essentieel 
belang was daarbij de vraag hoe de grootste bevolkingsgroep, de ka
tholieken, zich zou opstellen tegenover politieke vernieuwing.

Van Rooms-Katholieke Staatspartij naar Katholieke Volkspartij5G

Tot aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de RKSP dé 
partij voor de katholieken geweest. Weliswaar waren er in de vooroor
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logse tijd katholieken geweest, die van mening waren dat de RKSP haar 
taak als emancipatiepartij had volbracht, maar de discussie over de 
vraag, of katholieke partijvorming noodzakelijk was of principieel on
juist, is pas goed op gang gekomen tijdens de bezetting. Reeds werd 
vermeld dat in de Nederlandse Unie katholieken en andersdenkenden 
voor het eerst in één staatkundig verband samengingen. Met name het 
contact met hen die de doelstellingen nastreefden van wat later de NVB 
zou worden, noopte de katholieken na te gaan of een eigen katholieke 
partij nog wel noodzakelijk was. Hier kwam bij dat het vooral de jon
gere katholieke intellectuelen waren die in de illegale bladen Je Main- 
tiendrai, Christofoor en Vrij Nederland aan het woord kwamen en daar 
hun veelal met de denkbeelden van de NVB i.o. overeenkomende ge
dachten uiteenzetten, waardoor de schijn werd gewekt dat de RKSP 
volledig had afgedaan.
Ten tijde van de bevrijding kan men ruwweg twee opvattingen onder
scheiden in het katholieke kamp. In de eerste plaats de overtuiging dat 
de oude Staatspartij niet moest terugkeren. Met name jongeren, van 
wie velen actief waren in de NVB, waren deze mening toegedaan. De 
meesten van deze katholieke jongeren, die tijdens de bezetting op de 
voorgrond waren getreden, hadden evenwel de vraag verwaarloosd hoe 
het na de bevrijding zou dienen te gaan met de katholieke organisaties 
op sociaal, cultureel en charitatief gebied en hoe dit probleem zich ver
hield tot datgene wat zij op staatkundig terrein voorstonden. Door niet 
of nauwelijks rekening te houden met de houding van de arbeiders, 
boeren en middenstanders tegenover het herstel van de katholieke or
ganisaties, waren de betrokken katholieken, zonder dat zij dat aanvan
kelijk zelf inzagen, individuen zonder kwantitatieve aanhang.
De tweede opvatting werd vertegenwoordigd door de groep, voorna
melijk vooroorlogse partijbestuurderen, die in stilte werkten aan het 
herstel van de oude Staatspartij. Zij werden in de kaart gespeeld door 
het episcopaat. De bisschoppen onthielden zich weliswaar van publieke 
uitspraken over de politieke organisatie van de katholieken, maar zij 
hadden wel intensieve contacten met de leiders van de RKSP. Boven
dien hadden de bisschoppen van Breda en ’s-Hertogenbosch al in de
cember 1944 een herderlijk schrijven uitgegeven, waarin het herstel van 
de vroegere sociale en culturele organisaties „reeds nu en zonder uit
stel” noodzakelijk werd genoemd. Na de bevrijding van het noorden 
herhaalde het episcopaat dit standpunt, dat met de daad werd onder
streept; zo ontving het Rooms Katholiek Werkliedenverbond een rente
loze lening van 300.000 gulden.
Op 16 juni 1945 verklaarde het Dagelijks Bestuur van de RKSP dat een 
eigen politiek verband der katholieken onmisbaar bleef. De mandaten 
van alle plaatselijke, gewestelijke en nationale partijfunctionarissen 
moesten ter beschikking worden gesteld, teneinde de katholieken in de
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gelegenheid te stellen hun politieke wensen in en door de vorming 
van een vernieuwd partij-apparaat tot uitdrukking te brengen. Een 
dergelijk vernieuwingsproces zou tijd vergen, maar kon niet worden 
uitgesteld, zodat werd overgegaan tot de instelling van een Centrum 
voor Staatkundige Vorming. Dit Centrum diende leiding te geven aan 
de discussies en wel onafhankelijk van het Dagelijks Bestuur van de 
RKSP. M.a.w. het Centrum bood ook ruimte aan de katholieke jon
geren die afwijzend stonden tegenover een restauratie van de RKSP. 
Op 2 augustus verklaarde mr. dr. P.J. Witteman, de waarnemend voor
zitter van de RKSP, dat deze partij zou blijven bestaan, maar dat jon
gere krachten in het partij-apparaat de leiding in de diverse geledingen 
moesten overnemen, terwijl een nieuwe bezinning moest plaats hebben 
op de beginselen en de te voeren praktische politiek. Voor de laatste 
taken was het Centrum voor Staatkundige Vorming ingesteld, dat ook 
in het bijzonder aandacht zou schenken aan het vraagstuk van het op
treden van de katholieken bij de verkiezingen. Gestreefd zou worden 
naar een nauwer contact met andere partijen. De leiding van de RKSP 
zei welwillend te staan tegenover de NVB, zolang deze een beweging 
bleef; op die voorwaarde zou ook het lidmaatschap van de RKSP en 
de NVB tegelijkertijd mogelijk zijn.
De katholieke ondertekenaars van de oproep van de NVB (o.a. De 
Quay) maakten op 22 augustus 1945 in een aan de pers toegezonden 
verklaring duidelijk dat zij zich achter de doelstellingen van de NVB 
bleven scharen, dat zij grote waardering koesterden voor de stichting 
van het Centrum voor Staatkundige Vorming en dat zij zo krachtig mo
gelijk zouden deelnemen aan de gedachtenwisseling in dit Centrum. 
Deze toenadering van de katholieke aanhangers van de NVB naar de 
RKSP werd mede veroorzaakt door een groeiend onbehagen bij vele 
katholieken ten opzichte van de NVB, dat vooral was ontstaan doordat 
De Quay vanwege zijn deelneming aan het Driemanschap van de Ne
derlandse Unie niet was opgenomen in het hoofdbestuur van de NVB. 
Deze psychologische blunder van de NVB was moeilijk te begrijpen; 
in Gestel was De Quay immers als gelijkwaardige gesprekspartner ge
accepteerd.57
De Quay kwam met twee andere katholieke NVB-leden in het bestuur 
van het Centrum voor Staatkundige Vorming; hij werd voorzitter van 
een commissie die het Centrum zou adviseren over de wijze van op
treden van de katholieken in de politiek. Eind september 1945 sprak 
die commissie zich uit ten gunste van de zelfstandigheid van dat optre
den. Daarmee was het pleit beslecht. De katholieken zouden hun eigen 
politiek verband behouden en als gevolg daarvan moest de doorbraak 
in politiek opzicht mislukken.
De RKSP sloeg de dadelijk nog te bespreken uitnodiging om mee te 
praten over de oprichting van een nieuwe volkspartij af. Tijdens een te
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Utrecht gehouden partijraad van de RKSP werd op 22 december 1945 
besloten dat de naam van de partij zou worden gewijzigd in Katholieke 
Volkspartij en dat deze partij, die én beginsel- én programpartij wildê 
zijn, zou worden opengesteld voor niet-katholieken.

Het ontstaan van de Partij van de Arbeid

In leidende kringen van de SDAP heerste tijdens de bezetting geen 
eenstemmigheid over de vraag, wat er met de partij na de bevrijding 
moest gebeuren. Een ding was duidelijk: „er heerste diepgaand me
ningsverschil over de vraag of de al dan niet hervormde SDAP het 
politieke tehuis voor het naoorlogse socialisme moest zijn dan wel een 
nieuwe, brede socialistische volkspartij, te stichten door een aantal 
oude partijen en enkele in de oorlog gevormde groeperingen rondom 
illegale bladen en mannen van gezag” .58
Direct na de bevrijding trad de SDAP weer in de openbaarheid met 
een manifest, waarin het verlangen werd geuit om tot een bredere 
politieke samenwerking te komen, zonder dat daarbij expliciet over 
opheffing van de partij werd gesproken. Dat laatste leek wel zo ver
standig, aangezien de grote massa van de arbeiders in ieder geval 
een terugkeer van de vertrouwde SDAP verwachtte. Bovendien reali
seerden de leidende figuren in de SDAP zich zeer wel dat het twijfel
achtig was of de idee van een brede socialistische volkspartij al ge
meengoed was geworden. Ten slotte was alleen in geschriften van 
enkele vooraanstaande SDAP-ers, van wie sommigen ook lid van de 
NVB waren, duidelijk over vernieuwing en doorbraak gesproken. De 
SDAP als zodanig kon tijdens de bezetting slechts zwijgen, zodat 
het op zijn minst dubieus was of de arbeidersmassa er evenzeer van 
overtuigd was dat de oude arbeiderspartij plaats moest maken voor 
een nieuwe volkspartij. Niettemin ging de oriëntatie op een brede 
volkspartij verder, hetgeen zeker niet in de laatste plaats gebeurde 
onder aandrang van de NVB. Op de partij conferentie van de SDAP 
van 5 en 6 september 1945 werd het probleem van de politieke 
partijvorming aan de orde gesteld. Twee punten vielen daarbij op. In 
de eerste plaats werd een voorstel van de communistische partij om tot 
een blijvende samenwerking met de SDAP te geraken afgewezen. In 
de tweede plaats bleek dat er vriendschappelijke besprekingen in gang 
waren tussen het partijbestuur en de leiding van de NVB.
Op een bijeenkomst van de NVB- en SDAP-delegaties op 4 oktober
1945 werd besloten tot de instelling van een politieke studiecommissie, 
die de mogelijkheid van het totstandkomen van een brede socialistische 
volkspartij moest onderzoeken. Van de aangeschreven partijen -  de 
RKSP, CHU, SDAP, Vrijzinnig Democratische Bond en Christen-De-
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mocratische Unie -  stemden alleen de laatste drie toe in deelneming 
aan deze commissie.
Op 2 augustus 1945 besloot het voorlopig centraal comité van de VDB 
om de werkzaamheden van de VDB te hervatten en tegelijk te onder
zoeken of en inhoeverre samenwerking met andere partijen mogelijk 
was. Opgemerkt werd dat men het streven van de NVB in het alge
meen met sympathie bezag. Dat laatste lag voor de hand, aangezien 
vele ideeën van de NVB in vrijzinnig-democratische kringen al voor de 
oorlog vielen te beluisteren. De eerste voorzitter van de NVB, Scher
merhorn, was lid van de VDB. Er waren in de VDB echter ook andere 
geluiden te horen. Zo vroeg mr. P J .  Oud zich af, waarom de NVB het 
woord socialisme hanteerde; „waarom komt men nu echter, indien men 
iets nieuws wil, met zo’n oud woord als het woord socialisme?”59 Niet
temin nam ook de VDB zitting in de genoemde politieke studiecom
missie. De CDU was een kleine groepering van sociaal-radicale chris
tenen die geen lid hadden willen worden van de SDAP, die tot het 
nieuwe beginselprogramma van 1937 nog de partij van de klassenstrijd 
en het historisch materialisme was geweest.
Ingesteld om de vorming van een brede socialistische volkspartij voor 
te bereiden ging de politieke studiecommissie op 10 november 1945 
aan de slag. Na een zevental vergaderingen was het voorstel gereed om 
over te gaan tot de oprichting van de Partij van de Arbeid; overeen
komstig het verlangen van de SDAP was overeengekomen dat de nieu
we partij bij herstel van de Socialistische Internationale zich daarbij 
zou aansluiten. De SDAP besloot op haar congres op 6 en 7 februari
1946 met algemene stemmen zichzelf op te heffen en toe te treden tot 
de nieuwe partij. Met meerderheid van stemmen deed de VDB dezelfde 
stap. De CDU trad ook toe, zij het met een krappe meerderheid. Naast 
deze drie politieke partijen besloten ook de zgn. politiek daklozen 
hiertoe over te gaan; op een op 9 februari 1946 te Amsterdam gehou
den bijeenkomst waren dat de groep rond Het Parool, een deel van de 
groep rond Vrij Nederland en het grootste deel van de Christofoor- 
groep.
Op diezelfde 9e februari vond te Amsterdam het stichtingscongres van 
de Partij van de Arbeid plaats,

De protestants-christelijke partijen

In het protestants-christelijke volksdeel waren tijdens en na de bezetting 
vernieuwingstendensen merkbaar, die zich aanvankelijk vooral op ker
kelijk gebied manifesteerden. De kerkelijke doorbraak, bekend onder 
de naam van de Nieuwe Koers in de Nederlands-Hervormde Kerk, is 
niet los te denken van de activiteiten van het driemanschap Grave- 
meyer, Banning en Kraemer. Mede door hun bezielend optreden vol-
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Uit: Vrij Nederland 16 februari 1946.

trok zich een wijziging in de instelling van de Kerk met betrekking tot 
het politieke en maatschappelijke leven, wat mede inhield dat een lid
maatschap van de Kerk niet noodzakelijkerwijs een politieke keuze 
voor een protestants-christelijke partij hoefde te betekenen. Velen die 
deze Nieuwe Koers voorstonden, vonden bij de ideeën van de NVB en 
later in het beginselprogramma van de PvdA voldoende aanknopings
punten om tot de PvdA toe te treden.
Ook leefde tijdens de bezettingsjaren in sommige kringen de idee om 
de protestants-christelijke partijen te verenigen in een christelijke natio-
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nale partij of federatie. Vooral binnen de groep die zich had verza
meld rond het illegale blad Trouw, waarvan, na de deportatie van Jan 
Schouten, dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot een der voornaamste woordvoer
ders was, leefde deze gedachte sterk.
Ten slotte waren er de christelijk-historische jongeren onder aanvoering 
van de toenmalige secretaris van de CHU Van Walsum, die voorstan
der waren van een brede samenwerking tussen christenen en niet- 
christenen. Zij sloten zich aan bij de NVB en traden later toe tot de 
PvdA, omdat zij weigerden zich weer confessioneel in een politieke 
partij te organiseren.
Wat is nu de invloed geweest van deze ontwikkelingen op de pro
testants-christelijke partijen, met name op de ARP en de CHU?
Voor de oorlog werd de ARP gedomineerd door twee personen: dr. 
H. Colijn en Jan Schouten, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. 
Colijn werd op 30 juni 1941 geïnterneerd in Valkenburg (L) en stierf 
op 16 september 1944 te Ilmenau in Duitse internering. Schouten werd 
in april 1943 naar Duitsland gedeporteerd, vanwaar hij pas na de be
vrijding zou terugkeren. Desondanks bleef de ARP, met name de partij- 
organisatie, vrijwel intact. Reeds maakten wij melding van de georga
niseerde vergaderingen van de ARP, waarop fel werd geopponeerd te
gen de Nederlandse Unie en tegen de bezetter. Als men de sociaal
democraten, de communisten en de revolutionair-socialisten ter zijde 
laat, dan waren de Duitsers op geen partij zo gebeten als op de ARP. 
Maar ondanks het hechte partijverband gingen de vernieuwingsideeën 
ook aan de ARP niet geheel voorbij. Met name in het blad Trouw werd 
vooral in het laatste oorlogsjaar -  Schouten zat al geruime tijd in 
Duitsland -  voor vernieuwing gepleit, die dan vooral zou moeten wor
den gezocht in een of andere vorm van samengaan van de protestants- 
christelijke partijen. Na de terugkeer van Schouten uit het Duitse con
centratiekamp Mauthausen bleek echter al spoedig dat deze weinig 
voelde voor de denkbeelden van de vernieuwers. En het standpunt van 
Schouten was het standpunt van de ARP: noch de AR-jongeren noch 
de Trouw-groep rond Bruins Slot verzetten zich tegen hem. Op een 
bijeenkomst van de in juni 1945 heropgerichte ARP wees Schouten 
de ideeën van de NVB af als zijnde te vaag en bovenal zonder duide
lijke beginselen. Tot meer dan een oppervlakkige samenwerking met 
de CHU kwam de ARP niet.
Ook de CHU heeft weinig de invloed ondergaan van de veranderde 
politieke denkbeelden. Wel groeide onder invloed van de Nieuwe Koers 
en de NVB bij een aantal CH-jongeren onder leiding van Van Walsum 
de politieke doorbraakgedachte. Van Walsum trad al begin 1945 uit de 
CHU. Hij en nog een aantal jongeren uit de CHU, onder wie Lieftinck, 
sloten zich begin 1946 bij de PvdA aan. Een andere groep, die in de 
CHU bleef, stond een samengaan van christelijke partijen in één po
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litiek kader voor; deze poogde dit streven binnen de Trouwgroep te 
verwezenlijken.
Ondertussen was de CHU zelf weer opgericht en de partij voerde onder 
leiding van zijn voorzitter dr. H.W. Tilanus besprekingen met het mo- 
deramen van de ARP om de mogelijkheden van een federatieve samen
werking te onderzoeken. Overigens stond Tilanus daar, evenals aan 
AR-zijde Schouten, zeer huiverig tegenover. Op een bijzondere alge
mene vergadering van de CHU te Amsterdam op 27 februari 1946 
bleek de overgrote meerderheid van de aanwezigen de zelfstandigheid 
van de CHU te willen behouden. In april 1946 keerde nog een groep, 
onder wie mr. A.A. van Rhijn, de partij de rug toe en stapte over naar 
de PvdA.60

De liberalen
Al eerder zagen wij hoe de VDB onder leiding van mr. A.M. Joekes 
en J. Schilthuis en met aarzelende instemming van Oud in de PvdA 
opging. Veel minder activiteiten had de Liberale Staatspartij ontwik
keld. De grote figuur van deze partij vóór de oorlog, prof. mr. B.M. 
Telders, was vlak voor de bevrijding in het concentratiekamp Bergen- 
Belsen gestorven. Wat er nog restte van de Liberale Staatspartij, leidde 
een kwijnend bestaan totdat begin 1946 een groep jonge liberalen zich 
begon te weren. Op 5 maart 1946 richtten zij een memorandum, onder
tekend door o.a. mr. D.U. Stikker en drs. H.A. Korthals, tot de Libe
rale Staatspartij, waarin zij na kritiek op de oude Liberale Staatspartij 
te hebben gegeven, vroegen of deze partij bereid was „de verdediging 
en verwerkelijking van het liberale beginsel uit handen te geven aan 
een nieuwe politieke formatie” .61 Op 30 maart 1946 besloot de Libe
rale Staatspartij om samen met de inmiddels opgerichte Partij van de 
Vrijheid met een gemeenschappelijke lijst voor de Kamerverkiezingen 
te komen.62

Van Communistische Partij Nederland naar Communistische Partij 
Nederland
Met name vanaf het ogenblik dat Duitsland de Sovjet-Unie binnenviel, 
heeft de communistische partij een grote rol gespeeld in het verzet. 
De Waarheid, het grootste illegale blad, propageerde, naarmate de 
vrijheid in zicht kwam, de vorming van een progressieve eenheidspartij. 
Op 26 mei 1945 deelde het partijbestuur van de CPN op een te Amster
dam gehouden persconferentie mee dat de communisten niet van plan 
waren de partij te laten terugkeren. In afwachting van de oprichting 
van een nieuwe partij organiseerden de communisten zich voorlopig 
in de Vereniging van Vrienden van de Waarheid. Maar onder de com
munisten in het land rees weerstand tegen de opheffing van de CPN.
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En op de eerste communistische conferentie na de bevrijding, in juli 
1945, gaf de algemeen secretaris Paul de Groot toe dat de opheffing 
van de CPN een fout was. Hij deed het toen voorkomen dat de idee van 
de opheffing niet van hem afkomstig was geweest, maar van mannen 
als A J. Koejemans, de hoofdredacteur van De Waarheid, Gerben Wa- 
genaar, Henk Gortzak e.a.. Deze laatsten waren in feite de leiders van 
het communistische verzet geweest, waaraan De Groot vanaf 1943 
nauwelijks meer deel had gehad. De op deze conferentie benoemde 
partijraad richtte zich op 8 augustus 1945 tot de leden van de Waar- 
heidbeweging en tot het Nederlandse volk met een manifest, waarin 
werd uiteengezet waarom de CPN zou terugkeren. De wedergeboorte 
van de CPN werd nog versneld, doordat een voorstel van de commu
nisten om te komen tot een blijvende samenwerking met de SDAP 
door de conferentie van de SDAP in september 1945 werd afgewezen, 
vooral onder aandrang van Drees. Vele kiezers daarentegen, die altijd 
op de SDAP hadden gestemd, maar zich niet konden verenigen met 
het experiment van de Partij van de Arbeid, zouden in de CPN een 
bruikbaar alternatief gaan zien. In januari 1946 hield de herboren 
CPN haar eerste congres te Amsterdam.63

Zo waren binnen een jaar na de bevrijding de oude partijformaties 
weer in de politieke arena teruggekeerd, een enkele partij onder een 
nieuwe naam (KVP, Partij van de Vrijheid), een andere partij gefu
seerd met weer andere partijen en uitgebreid met politiek daklozen 
(PvdA). Pogingen van de meergenoemde politieke studiecommissie om 
de KVP, PvdA, CHU en ook de ARP en de liberalen nog tot de aan
vaarding van een gemeenschappelijk urgentieprogramma voor de eerst
komende verkiezingen te bewegen, mislukten vrij snel; begin maart 
haakten de ARP, CHU en de liberalen al af en eind maart stopte ook 
de KVP met de besprekingen, toen bij de PvdA de wil bleek te ont
breken om tot een dergelijk programma te komen. De NVB, „sleutel 
naar doorbraak en partijvernieuwing”, had het hare gedaan en ver
dween in het niet. Zelfs een klein partijtje als de SGP meldde zich 
weer. Alleen de nationaal-socialistische en fascistische partijen zoals 
de NSB en Nationaal Front waren verdwenen. Uiteraard.

4. De situatie op sociaal-economisch gebied

a. Maatregelen tot herstel

Met betrekking tot het herstel in de sociaal-economische sector zijn 
voorbereidende maatregelen te Londen genomen. Daarnaast werden 
vele stukken bezettingswetgeving gehandhaafd, althans aangepast. Een 
aantal maatregelen is uitgevaardigd door het Militair Gezag, vaak in
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overleg met de autoriteiten van de geallieerde bezettingsmacht. Een 
grote groep van voorzieningen, voornamelijk betrekking hebbend op 
leniging van de ergste noden, vond haar oorsprong in internationale 
hulpverlenende instanties of in de betreffende afdelingen van de ge
allieerde strijdkrachten. Globaal zijn de volgende categorieën van maat
regelen te onderscheiden: hulpverlening, georganiseerd door Neder
landse en internationale instanties; regelingen met betrekking tot de 
tijdens de vijandelijke bezetting uitgevaardigde wetgeving en haar ge
volgen; maatregelen op sociaal en economisch gebied.

Op grond van het „Legal Agreement”, dat op 16 mei 1944 tussen de 
Nederlandse en de Britse en Amerikaanse regeringen was gesloten en 
dat o.a. de wijze regelde waarop in de eerste fase na de bevrijding het 
opperbevel der geallieerde legers zijn voor de oorlogvoering vereist 
gezag in het bevrijde Nederlandse gebied zou uitoefenen, had het ge
allieerde opperbevel een afdeling „Civil Affairs” ingericht. Deze afde
ling moest in nauwe samenwerking met het Nederlandse Militair Ge
zag in de eerste zgn. militaire fase na de bevrijding de hulpverlening 
organiseren. Op 1 september 1945 eindigde de verantwoordelijkheid 
van de „Civil Affairs”-sectie voor de voorziening van Nederland met 
goederen, uitgezonderd aardolieproducten. Tot dan toe had „Civil 
Affairs” een groot aandeel gehad in het lenigen van de eerste nood: 
tot 10 augustus 1945 bracht het in Nederland 670.000 ton goederen 
binnen, en wel 510.000 ton voedsel, 128,000 ton aardolieproducten,
6.800 ton zeep, 4.300 ton kleding en schoeisel en 4.700 voertuigen.64 
Reeds in het eerste oorlogsjaar werd door de regering te Londen het 
initiatief genomen tot het opstellen van maatregelen om aan de na
oorlogse behoeften tegemoet te komen. De toenmalige minister van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, mr. M.P.L. Steenberghe, was be
last met het opstellen van plannen voor de ravitaillering van Nederland 
na de bevrijding met voedsel en kleding. Deze plannen resulteerden in 
de oprichting van het Voedselaankoopbureau der Nederlandse Rege
ring te New York, begin 1941. Verder werd op 10 juli 1944 bij be
schikking van de minister van Financiën in Engeland opgericht de 
N.O.R.R. (Netherlands Office for Relief and Rehabilitation), welke 
organisatie tot taak kreeg om in verband met de aan het bevrijde Ne
derland te verlenen hulp en het nemen van herstelmaatregelen de door 
de verschillende departementen opgestelde aankoopplannen te coördi
neren en daarna de benodigde aankopen te verrichten. De N.O.R.R. 
zelf verrichtte aankopen voor een totaal bedrag van £ 37.000.000 en 
gaf daarnaast opdracht tot aankopen voor een waarde van rond 
$ 101.246.000. Het Voedselaankoopbureau te New York heeft vanaf 
het begin tot na het einde van de oorlog aankopen verricht voor een 
waarde van rond $ 252.831.000.65
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Daarnaast werd er vanaf 1940 regelmatig geconfereerd tussen de mi
nisters van Buitenlandse Zaken van verschillende geallieerde landen 
om onder ogen te zien wat na de oorlog in verband met de voorziening 
in de materiële behoeften van Europa zou moeten worden gedaan. 
Uit deze besprekingen is ten slotte voortgevloeid de United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration, de UNRRA, in welke orga
nisatie ook Nederland zitting nam. De UNRRA had ten doel te zorgen 
voor het herstel van de geteisterde gebieden. De voor deze zorg be
nodigde middelen werden verkregen door bijdragen van de samenwer
kende naties, die alle daartoe een zeker percentage van het nationale 
inkomen afstonden, waarbij de Verenigde Staten verreweg het grootste 
deel voor hun rekening namen. Een moeilijkheid leverde de vraag op, 
of de landen die door de UNRRA-hulp werden gesteund, daarvoor 
moesten betalen. De Nederlandse regering voelde daar aanvankelijk 
niet voor. Maar de Verenigde Staten waren een andere mening toege
daan, enerzijds omdat Nederland in Amerika nog steeds als een der 
rijkste landen werd beschouwd, anderzijds omdat men van mening 
was dat de aanzienlijke Nederlandse saldi in de Verenigde Staten juist 
hiervoor dienstig konden worden gemaakt.66 Uiteindelijk heeft Neder
land, dat met Noorwegen, België en Frankrijk tot de voor de UNRRA- 
hulp betalende landen behoorde, alleen maar voordeel gehad van zijn 
status van „paying country” : het kon zelf kopen wat het wilde en het 
hoefde zich niet te laten afschepen met mindere kwaliteit.

Gedurende de bezetting waren in Rijk, provincie en gemeente op ver
schillend gebied ingrijpende, van de in 1940 bestaande wetgeving af
wijkende regelingen getroffen. Enerzijds waren deze regelingen een 
neerslag van de specifieke opvattingen van de bezetter en voor een niet 
onbelangrijk deel van vooroorlogse ambtelijke inzichten, anderzijds 
waren zij het gevolg van de bijzondere toestand die door de oorlog en 
bezetting was geschapen. Het was onmogelijk in één keer alle bezet- 
tingsregelingen en bezettingsbeslissingen buiten werking te stellen. Een 
dergelijke maatregel zou een chaos ten gevolge hebben gehad. Maar 
aan de andere kant was het uiteraard niet mogelijk een aantal maat
regelen te handhaven, die strijdig waren met het Nederlandse rechts
systeem en met alle gevoelens voor menselijkheid en rechtvaardigheid. 
Zelfs waren er bezettingsregelingen van een dergelijke inhoud dat hun 
rechtskracht vanaf hun ontstaan niet kon worden erkend. Terwille van 
de rechtszekerheid diende te worden vastgesteld, hoe het nu met die 
bezettingsmaatregelen na de bevrijding precies stond.
Dit is gebeurd bij het Besluit Bezettingsmaatregelen van 17 september
1944, Stbl. E 93. Dit besluit maakte een onderscheid tussen bezettings
regelingen en bezettingsbeslissingen. Geschorst werden alle bezettings
regelingen, waaromtrent niet anders werd beslist; de Kroon kon even
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wel besluiten dat zij vooralsnog werden gehandhaafd. Alle bezettings
regelingen, die waren geplaatst op de bij het wetsbesluit gevoegde lijs
ten A en B, vervielen. Lijst A bevatte de regelingen die werden geoor
deeld nimmer van kracht te zijn geweest (bv. de anti-joodse regelingen). 
Lijst B bevatte de regelingen die buiten werking zouden treden naar 
gelang de bevrijding vorderde. Voorlopig gehandhaafd werden de op 
lijst C geplaatste bezettingsregelingen; deze laatste categorie werd 
krachtens het Besluit Bezettingsmaatregelen gewoon Nederlands recht. 
Bezettingsbeslissingen zouden van kracht blijven, tenzij zij waren ge
grond op regelingen die op lijst A waren geplaatst. Het wetsbesluit 
E 93 heeft ten gevolge gehad, dat dikwijls nog gedurende geruime tijd 
na de bevrijding, soms nog tot na 1960, vele bezettingsregelingen zijn 
blijven voortbestaan (bv. op het gebied van de belastingen). Hiernaast 
hebben nieuwe wetten in vele gevallen inhoudelijk de bezettingsrege
lingen nagenoeg geheel of in sterke mate overgenomen (bv. pachtrecht, 
sociale verzekeringen, arbeidsbemiddeling). Tekenend is dat wetsont
werpen niet zelden inhoudelijk zeer dicht bij de bezettingsregelingen 
stonden en dat het de Tweede Kamer was die de nodige verbeteringen 
moest aanbrengen terwille van decentralisatie of rechtszekerheid (bv. 
brandweer, wederopbouw, oorlogsschade, ruilverkaveling). De conti
nuïteit van de departementale deskundigen van voor, tijdens en na de 
bezetting treedt op menig terrein van de geschiedenis van het bezet
tingsrecht duidelijk aan de dag. Voorzover daartoe aanleiding is, ko
men wij er in het vervolg op terug.67
Van groot belang waren de besluiten ter regeling van het rechtsverkeer. 
Het Besluit Beperking Rechtsverkeer van 9 september 1944, Stbl. E 75, 
gewijzigd bij het Besluit F 76, hield maatregelen in die moesten voor
komen dat in de buitengewone omstandigheden handelingen werden 
verricht, die de Nederlandse volkshuishouding konden schaden en de 
ontwarring van tijdens de bezetting verrichte overdrachten van be
paalde zaken en rechten konden bemoeilijken. Handelingen of over
eenkomsten na de inwerkingtreding van dit besluit verricht of aange
gaan in strijd met het bepaalde in dit besluit waren van rechtswege 
nietig.
De belangrijkste maatregelen op dit gebied waren het Besluit Herstel 
Rechtsverkeer van 17 september 1944, Stbl. E 100, en het Besluit Vij
andelijk Vermogen van 20 september 1944, Stbl. E  133. Beide beslui
ten werden op ministerieel niveau uitgevoerd door vijf ministers, ge
zamenlijk handelend, die van Justitie, Financiën, Economische Zaken, 
Landbouw en Overzeese Gebiedsdelen. Wat de eigenlijke uitvoerende 
organen betrof, aanvankelijk was dit voor beide wetsbesluiten het Mi
litair Gezag: in eerste instantie hebben dan ook na de bevrijding mili
taire commissarissen in provincie of gemeente allerlei beslissingen ge
nomen. Hierna werd het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel
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in het leven geroepen bij beschikking van 8 december 1944; dit trad 
op én voor E 100 én voor E 133, in afwachting van de instelling van 
de organen, die door de wetsbesluiten werden voorzien.
E  100 voorzag in een Raad voor het Rechtsherstel met zijn afdelingen 
rechtspraak, effectenregistratie, beheer, voorzieningen voor afwezigen 
en voorzieningen voor rechtspersonen. De afdeling beheer van de Raad 
voor het Rechtsherstel en het Nederlands Beheersinstituut, voorzien in 
het Besluit Vijandelijk Vermogen, waren een en hetzelfde lichaam. Het 
centrale orgaan van dit laatste besluit was dan hetzelfde Beheersin
stituut. Van de beslissingen van dit instituut bestond beroep, niet op 
de afdeling rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel, maar op 
de voorzitter van deze Raad.
De Raad voor het Rechtsherstel is pas ingesteld bij KB van 9 augustus
1945. Tot dan toe oefende het Militair Commissariaat voor het Rechts
herstel met zijn Beheersinstituut de bevoegdheden uit, die door E 100 
en E 133 aan de Raad voor het Rechtsherstel en aan het Nederlands 
Beheersinstituut waren opgedragen. De functies, door E 100 voorzien, 
kwamen hierop neer, dat de Raad zou nietig verklaren, wijzigen of 
herstellen rechtsbetrekkingen, waarbij ingezetenen of in bezet gebied 
gelegen zaken betrokken waren, indien „naar het oordeel van de Raad 
het achterwege laten van zodanig ingrijpen in verband met de bijzon
dere omstandigheden onredelijk ware”. Hiernaast had de Raad voor 
het Rechtsherstel de meest vergaande bevoegdheden ten aanzien van 
rechtspersonen. Inbewaringstelling krachtens het Besluit op de Bijzon
dere Staat van Beleg bracht ipso jure schorsing mee in bestuursfuncties 
van een rechtspersoon; de schorsing eindigde slechts door besluit van 
de Raad voor het Rechtsherstel. Bovendien kon de Raad iedere voor
ziening treffen in het bestuur, in dier voege dat de benoemde personen 
of ingestelde organen normale bestuursbevoegdheden kregen. E 100 gaf 
verder regels omtrent rechtsbetrekkingen en rechtsherstel, effectenre
gistratie en erkenning van de eigendom en van de zakelijke rechten op 
een effect, van overgang van rechten op de staat, en bevatte een reeks 
processuele bepalingen.
De functie van het Besluit Vijandelijk Vermogen was tweeledig. Voor
eerst maakte het besluit het vermogen van vijandelijke onderdanen van 
rechtswege tot staatseigendom. Onder deze confiscatie vielen vijande
lijke onderdanen en vijandelijke rechtspersonen; onder de laatste wer
den verstaan de rechtspersonen, die waren opgericht naar het recht 
van een vijandelijke staat of in vijandelijk gebied waren gezeteld of ge
vestigd, alsmede de rechtspersonen, waarin een vijandelijk onderdaan 
„in belangrijke mate invloed heeft uitgeoefend of belang heeft gehad”, 
bv. bezit van 50% of meer van het geplaatste kapitaal.
De tweede functie van E 133 was het regelen van het beheer van het 
vermogen van leden van nationaal-socialistische organisaties en van
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personen, die krachtens het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg 
in bewaring waren gesteld. Het beheer in deze laatste zin was in wezen 
een conservatoire maatregel, bedoeld om het vermogen van de be
trokkenen in stand te houden voor het geval het zou worden gecon
fisqueerd in het kader van de bijzondere rechtspleging. Aanvankelijk 
heerste op dit punt de meest volslagen willekeur; een probleem vorm
den de roerende goederen, die de gearresteerde politieke delinquenten 
in hun woning hadden achtergelaten. „De eerste impuls was, deze goe
deren zonder verdere omslag ter beschikking te stellen van oorlogs
getroffenen, waartoe de arresterenden zichzelf in de voornaamste plaats 
rekenden. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat soms zeer veel 
werd ontvreemd.”68

Belangrijke besluiten op het gebied van sociale zaken waren onder meer 
de volgende. Het besluit van 17 juli 1944, Stbl. E51, gaf regels om
trent de arbeidsbemiddeling en de scholing, herscholing en omscholing; 
hiermee werd het tijdens de bezetting totstandgekomen Rijksarbeids
bureau, dat werd gehandhaafd, belast. Een belangrijk besluit betref
fende de arbeidsverhoudingen, met name met betrekking tot het ont
slag, was het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), even
eens van 17 juli 1944, Stbl. E  52; dit wetsbesluit week echter te veel af 
van wat tijdens de bezetting was gebeurd en zou na de bevrijding 
daarom spoedig worden aangepast. Het Buitengewoon Besluit Werk
loosheidsverzekering van 8 september 1944, Stbl. E 72, het Buitenge
woon Besluit Werklozenzorg van 22 september 1944, Stbl. E 79, en 
andere maatregelen betreffende de overbruggingsuitkeringen en de 
Dienst Uitvoering Werken (DUW), worden evenals de eerstgenoemde 
besluiten, uitgebreid behandeld in hoofdstuk VI.
Vele te Londen totstandgekomen wettelijke bepalingen hadden een eco
nomische strekking. Zo bv. het Besluit Berechting Economische De
licten van 31 oktober 1944, Stbl. E 135, dat onder meer de prijsrechter 
bracht, dat voor de gewone economische rechtspraak het opleggen van 
een geldboete mogelijk maakte tot een onbeperkt bedrag en dat als bij
komende straf tijdelijke stillegging van het bedrijf introduceerde; ook 
dit wetsbesluit week op een aantal punten te veel af van de ervaringen 
tijdens de bezetting; wijziging van E 135 is na de bevrijding terstond 
ter hand genomen en heeft geleid tot de wet op de Economische De
licten 1950. Verder werden bij KB van 21 september 1944, Stbl. E 110 
en E 111, de Distributiewet 1939 en de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 
1939 voor de tijd van één jaar in werking gesteld; ook hierbij deden 
zich na de bevrijding vele aanpassingsmoeilijkheden voor. Bij KB van 
4 september 1944, Stbl. E 80, werd met ingang van 15 september 1944 
de mogelijkheid geschapen om de in- en uitvoer te beperken en aan 
regels te binden.

53



b. De werkgevers en werknemers

Reeds sedert 1938 bestond, zij het niet in een vast organisatorisch 
verband, samenwerking tussen de centrales van werkgevers en werk
nemers; de mobilisatie op 29 augustus 1939 en de hierdoor opgeroepen 
problemen hadden deze samenwerking intensiever gemaakt. Toen de 
oorlog uitbrak en reeds terstond na de capitulatie prijzenstop, loonstop 
en arbeidsplicht aan de orde kwamen, gevoegd bij het Duitse streven 
Nederlandse arbeiders naar Duitsland te doen gaan, sloten de centrales 
zich nauwer aaneen. Op grondslag van een „reglement van samenwer
king” werd een „Orgaan van Overleg in arbeidszaken” in het leven 
geroepen, waaraan meededen de overkoepelende werkgeversorganisa
ties (Verbond van Nederlandse Werkgevers; Centraal Overleg in ar
beidszaken voor werkgeversbonden; Algemene Katholieke Werkgevers
vereniging; RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen; Verbond 
van Protestants-Christelijke Werkgevers), werknemersorganisaties (Ne
derlands Verbond van Vakverenigingen; RK Werkliedenverbond; 
Christelijk Nationaal Vakverbond; Nederlandse Vakcentrale), midden
standsorganisaties en landbouworganisaties. Mr. L.G. Kortenhorst trad 
op als voorzitter.69
Van Duitse zijde werd gestreefd naar eenheid in de vakbeweging. Be
gin juli 1940 stelde het N W  een eenheidsorganisatie aan de andere 
centrales voor, wat deze afwezen. Wel kwam het RKWV met federa
tieve plannen, die echter het CNV te ver gingen. Op 16 juli 1940 werd 
de NSB-er H.J. Woudenberg benoemd tot bewindvoerder over het 
N W ; hij nam alle bevoegdheden van het N W -bestuur over, terwijl 
diezelfde dag het RKWV en het CNV ieder onder controle van een 
Duitse „contactcommissaris” werden gesteld. Op 25 juli 1941 kwamen 
op dezelfde wijze als een jaar tevoren met het N W  was gebeurd, het 
RKWV en het CNV onder het bewind van Woudenberg. De katho
lieke en protestants-christelijke arbeidersleiders besloten tegen de 
Duitse bevelen in alle leidinggevende werkzaamheden neer te leggen. 
De christelijke arbeidersorganisaties liepen leeg; ten aanzien van het 
RKWV had het Episcopaat daartoe opgeroepen. De pogingen van de 
Duitsers om tot één in nationaal-socialistische zin gelijkgeschakelde 
vakbond te komen leden zodoende schipbreuk. Op 12 augustus 1941 
werden het RKWV en het CNV opgeheven.
De werkgeversorganisaties van haar kant hadden in de eerste maanden 
van de bezetting onderling besprekingen gevoerd, waarbij was gebleken 
dat de confessionele organisaties bereid waren tot een federatief ver
band. Maar het Verbond van Nederlandse Werkgevers achtte zichzelf 
de aangewezen centrale, waartegenover de confessionele organisaties 
slechts voor „confessionele belangen” zouden moeten blijven bestaan. 
Hierop liepen deze besprekingen vast. Begin 1941 regelden de werk-
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geversorganisaties hun samenwerking, waar het sociale kwesties betrof, 
in de Raad van Bestuur in Arbeidszaken, welke Raad op 1 maart 1941 
werd geïnstalleerd. Deze Raad besloot op 6 augustus 1941 zich soli
dair te verklaren met de legitieme arbeidersorganisaties en sprak tegen
over de bezetter uit dat het niet langer gerechtvaardigd kon worden 
geacht onderhandelingen te voeren met de aan arbeiderszijde overge
bleven instanties; de werkgevers konden alleen praten met werkelijke 
vertrouwensmannen van de arbeiders. De bezetter zag in deze houding 
terecht een politieke demonstratie en reageerde daarop door op 11 
augustus 1941 de werkgeverscentrales te ontbinden; ook de Raad van 
Bestuur in Arbeidszaken verdween.70
Medio 1942 begon ondergronds overleg tussen de legitieme arbeiders
organisaties over na-oorlogse organisatieproblemen. 'Een voorstel van 
het N W  om te komen tot één vakbeweging, eventueel alleen voor de 
sociaal-economische sector, werd afgewezen. Wel kwam men overeen 
elkanders bestaansrecht te erkennen en tot georganiseerde samenwer
king te komen. Dit leidde in mei 1943 tot samenwerking van de drie 
grootste vakcentrales in de Raad van Vakcentrales, terwijl de vakorga
nisaties binnen de bedrijfstakken zouden samenwerken in Bedrijfsunies. 
De besluiten van de Raad en van de Unies zouden bindend zijn en er 
zou, behalve in zaken van principiële aard, bij meerderheidsbesluit 
kunnen worden beslist.
Om een chaos op sociaal gebied na de oorlog te voorkomen was het 
evenzeer noodzakelijk met de werkgevers tot overeenstemming te ko
men inzake de sociale maatregelen, die de arbeidsvrede moesten 
handhaven. Op grondslag van het overleg ontwierp mr. D.U. Stikker in 
het voorjaar van 1943 de „Stichting van de Arbeid”, die officieel in 
mei 1945 werd opgericht.71 Het ontstaan van de Stichting is recht
streeks voortgevloeid uit de maatregelen van de bezetter tegen de vak
beweging en de werkgeversorganisaties. Uit het overleg, dat na de ont
binding van de werkgevers- en werknemersorganisaties tussen deze or
ganisaties was ontstaan, „groeiden snel nauwe banden van gemeen
schappelijk belang en persoonlijke vriendschap”.72 
Binnen de „clandestiene” Stichting van de Arbeid kwam een voor de 
regering bestemd gemeenschappelijk urgentieprogramma tot stand, ter
wijl tevens een aantal na-oorlogse regelingen werd voorbereid. Het 
urgentieprogramma werd direct na de bevrijding gepubliceerd.73 
De Stichting van de Arbeid kende oorspronkelijk als hoofdorgaan een 
dagelijks bestuur, waaronder de herstelde Raad van Bestuur in Ar
beidszaken en de Raad van Vakcentrales. De Raad van Bestuur in 
Arbeidszaken omvatte de vertegenwoordigers van de centrale organisa
ties van werkgevers, middenstand en landbouw. In de Raad van Vak
centrales waren ingevolge het Reglement van Samenwerking verenigd 
de drie grote vakcentrales N W , RKWV en CNV; elke vakcentrale had
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hierin twee vertegenwoordigers, doch slechts bij het N W  hadden deze 
beiden stemrecht; de andere vakcentrales konden hier slechts één stem 
uitbrengen. Beneden de Raad van Vakcentrales stonden per bedrijfstak 
de Bedrijfsunies, waarin de bij de drie centrales aangesloten vakbonden 
samenwerken. De samenwerking per bedrijfstak tussen de werknemers 
en de werkgevers geschiedde in zgn. vakraden; twee van de eenentwin
tig oude bedrijfsraden, opgericht overeenkomstig de Bedrijfsradenwet 
van 1933, leefden hier voort in de rol van vakraad (bouwbedrijf en 
schoenindustrie); het aantal vakraden bleef evenwel gering. Het bestuur 
van de Stichting van de Arbeid, waarvan Stikker de eerste voorzitter 
werd, heeft van meet af aan wekelijks te Den Haag vergaderd. Daarbij 
moet worden opgemerkt dat de werknemers in de regel beter beslagen 
ten ijs kwamen dan de werkgevers, die tot ver in de jaren zestig geen 
geschikt apparaat voor dit werk hadden. Tussen het secretariaat van 
de Stichting en hoofdambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken 
kwam maandelijks een contact tot stand.
Er was echter één vakbond, die zich niets gelegen liet liggen aan de 
spelregels die in de Stichting van de Arbeid waren afgesproken om de 
weg van het overleg te volgen: de Eenheidsvakcentrale (EVC) die als 
niet erkende vakbond niet tot de Stichting werd toegelaten. In de mees
te en grootste stakingen na de bevrijding, die een reële bedreiging 
vormden voor de door overheid, vakbeweging en werkgevers gewenste 
arbeidsvrede, had de EVC de hand. Hierop komen wij in hoofdstuk VI, 
paragraaf 6 terug.
Op het moment van de algehele bevrijding bestonden reeds her en der 
plaatselijke eenheidsvakorganisaties, waarvan de oprichting tijdens de 
bezetting was voorbereid door CPN-kaders en Waarheidgroepen. Het 
streven was erop gericht om te komen tot een landelijke eenheidsorga
nisatie van alle arbeiders. Het initiatief hiertoe werd eind mei 1945 
genomen door de Amsterdamse Eenheidsvakbeweging. Het welslagen 
hing af van de vraag, of de vooroorlogse vakbonden zouden terugkeren. 
Dit gebeurde inderdaad. Reeds na de bevrijding van het zuiden waren 
hiertoe de eerste stappen gedaan. In het Buitengewoon Besluit Ver- 
eenigingen van Werkgevers en Werknemers van 8 september 1944, 
Stbl. E 71, waren voorzieningen getroffen ter bevordering van een 
spoedig herstel van de verenigingen van werkgevers en werknemers. 
Het besluit vergemakkelijkte het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid 
van nieuw-opgerichte verenigingen, die verklaarden een voortzetting 
te zijn van een op 10 mei 1940 bestaande erkende vereniging. Daarbij 
werd, gelet op het streven naar grotere eenheid in bezet Nederland, de 
mogelijkheid geopend een vereniging te erkennen als een voortzetting 
van meer dan één op 10 mei 1940 bestaande erkende vereniging. Op 
13 januari 1945 werd er na overleg tussen vertegenwoordigers van de 
oude vakcentrales besloten de oude organisaties weer op te richten. Het

56



N W  en het CNV keerden onder hun oude naam terug; op het eerste 
na-oorlogse congres van het RKWV, op 19 november 1945, werd de 
naam van deze centrale gewijzigd in Katholieke Arbeidersbeweging 
(KAB).
Nu was de Eenheidsvakbeweging, die in juni-juli 1945 haar naam ver
anderde in EVC, gedoemd om naast de oude bonden een vierde vak
centrale te worden. Aanvankelijk ging het de EVC, die op den duur 
geheel in communistisch vaarwater terecht kwam, wat ledental betrof 
voor de wind. Eind 1945 werd dat geschat op 170.000 en daarmee 
benaderde de EVC het N W  in grootte; in sommige plaatsen, zoals in 
Amsterdam en in de Rotterdamse haven, werd zij zelfs veruit de groot
ste vakcentrale. Dit succes viel niet alleen te verklaren uit de eenheids- 
roes vlak na de bevrijding, toen een volledig breken met de vooroor
logse organisatievormen velen bijzonder aansprak; ook niet alleen uit 
de toen begrijpelijke aantrekkingskracht van radicale opvattingen, zoals 
gehuldigd in EVC-kringen met betrekking tot de omverwerping van de 
kapitalistische maatschappij, maar meer nog door de geringe werf
kracht die van het N W  uitging als gevolg van de houding van be
paalde bestuurders in het begin van de bezetting en als gevolg van de 
door menigeen als oppervlakkig beschouwde wijze van zuivering die 
het N W  in eigen gelederen toepaste. Het N W  verwierf aanvankelijk 
slechts de helft van de bijna 373.000 leden die het begin 1940 telde, 
maar in januari 1946 bedroeg het aantal alweer 242.000 (het CNV en 
de KAB telden toen resp. 100.000 en 180.000 leden). Ondanks diepe 
kloven tussen EVC en N W  kwamen spoedig fusiebesprekingen op 
gang. Beide wensten eenheid van de arbeiders en alleen door geza
menlijk optreden konden zij de twee confessionele organisaties in 
macht en aantal overtreffen. Voor het N W  was de EVC buitendien 
een geduchte concurrent. De hantering van het stakingsparool door de 
EVC maakte fusie echter onmogelijk, ook al sleepten de besprekingen 
zich tot in 1947 voort.74
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DE KABINETSFORMATIE

II

1. De consultaties

Een van de eerste taken die Koningin Wilhelmina na haar terugkeer in 
Nederland wachtten, was het aanwijzen van een kabinetsformateur. 
Een kleine week na de bevrijding van het gehele land bood het tweede 
kabinet-Gerbrandy overeenkomstig eerder gemaakte afspraken zijn ont
slag aan. Op 10 mei begon de Koningin in haar villa „Anneville” in 
Ulvenhout bij Breda, waar zij op 2 mei haar intrek had genomen, de 
consultaties. De bijzondere omstandigheden verhinderden dat de con
stitutionele gebruiken bij deze consultaties en in het algemeen bij deze 
formatie in acht werden genomen.
De vraag was wie de Koningin zou moeten raadplegen, nu haar tradi
tionele adviseurs inzake kabinetsformaties niet onmiddellijk bereikbaar 
waren.1 En: wat voor kabinet moest er komen, nu alles nog in beweging 
was? De Vertrouwensmannen hadden op verzoek van de regering te 
Londen in februari 1945 een advies uitgebracht over de kabinetsfor
matie na de algehele bevrijding van het land; zij hadden dit advies aan 
de Koningin en aan Gerbrandy overhandigd. Hierin hadden zij de 
vorming bepleit van een nationaal kabinet, waarin de belangrijkste 
groeperingen zouden samen werken; die samenwerking moest dan wor
den gevonden in reële punten van praktische politiek met zoveel moge
lijk uitsluiting van desiderata voor de toekomst. Tevens hadden de Ver
trouwensmannen geadviseerd dat de Koningin niet alleen vertegen
woordigers van de oude politieke partijen zou horen, doch ook leiden
de personen van belangrijke politieke groeperingen, partijen of bewe
gingen die na mei 1940 waren opgekomen (waarbij in het bijzonder 
werd gedacht aan de in het zuiden groeiende, maar nog niet officieel 
gevormde Nederlandse Volksbeweging), en leiders uit het verzet.2 Niet 
betwijfeld kan worden dat de Koningin, wat de aard van de consul
taties betrof, er ook zo over dacht. Nu, begin mei 1945, ging het om de 
personen die de Koningin concreet zou uitnodigen.
Op 10 en 11 mei werden prof. dr. ir. W. Schermerhorn en L. Neher op 
„Anneville” ontvangen. Schermerhorn verscheen als leider van de NVB 
in oprichting en dus als vertegenwoordiger van de op vernieuwing ge
richte beweging; voor de Koningin was deze beweging het symbool

Aantekeningen op pag. 94.
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van de door menigeen verlangde na-oorlogse politieke verhoudingen 
nieuwe stijl. Neher kwam als lid van het College van Vertrouwensman
nen en wellicht ook als vertegenwoordiger van de illegaliteit; hij was 
lid geweest van het Nationaal Comité van Verzet, dat zijn relaties voor
namelijk had in het ambtelijk apparaat, het bedrijfsleven en onder in
tellectuelen en dat deel uitmaakte van de zgn. middensectie van de il
legaliteit; Neher vertegenwoordigde deze sectie in de Contactcommis
sie, een soort dagelijks bestuur van de Grote Adviescommissie der 
Illegaliteit.
De Koningin verzocht hen om namen van degenen die haar een beeld 
konden geven van wat er onder het volk leefde; tevens vroeg zij om 
hun visie op de vraag hoe in Nederland werd gedacht over een nood- 
parlement. Het antwoord op de tweede vraag is niet te traceren, al kan 
veilig worden aangenomen dat Schermerhorn en Neher een overzicht 
van de verschillende standpunten hebben gegeven en dat zij het in 
januari 1945 tussen de GAC en het Vaderlands Comité bereikte com
promis, dat de instemming had van het Politiek Convent en van Ver
trouwensmannen, hebben benadrukt als de enige mogelijke oplossing. 
Voor wat betreft degenen die de Koningin zouden kunnen voorlichten, 
gaven zij namen van leiders van het kerkelijk en sociaal-economisch 
leven, van de illegaliteit en van een groep op de voorgrond tredende 
vrouwen; ten aanzien van de politieke leiders adviseerden zij de Ko
ningin voor alles W. Drees uit te nodigen, aan wiens oordeel zij het 
wilden overlaten namen van andere politieke figuren te noemen.3 Drees 
was voorzitter van de SDAP-fractie in de Tweede Kamer, van het 
Politiek Convent, van het Vaderlands Comité en van de Contact
commissie; tevens maakte hij deel uit van het College van Vertrou
wensmannen.
In de loop van mei ontving de Koningin naast Drees o.a. de andere 
leden van het Politiek Convent: dr. A.A.L. Rutgers (ARP), J. Schilt- 
huis (VDB), mr. H.A.M.T. Kolfschoten (RKSP), H.W. Tilanus (CHU) 
en mr. M.H. de Boer (Liberale Staatspartij); exponenten uit de illegali
teit: dr. ir. F.P.A. Tellegen, H.M. van Randwijk (hoofdredacteur van 
Vrij Nederland), A. van Velzen (lid van het Nationaal Comité van 
Verzet), nogmaals Schermerhorn en Neher, dr. J.A.HJ.S. Bruins Slot 
(hoofdredacteur van Trouw), R. van Nordheim (lid van de leiding van 
het studentenverzet), G. Wagenaar (vertegenwoordiger van de vereni
ging „Vrienden van de Waarheid”); mr. D.U. Stikker (werkgevers) en
E. Kupers (werknemers); en ten slotte jhr. mr. F. Beelaerts van Blok
land (vice-president van de Raad van State).4 De voorzitter van het 
College van Vertrouwensmannen, jhr. mr. dr. L.H.N. Bosch ridder van 
Rosenthal, kreeg geen uitnodiging; de Koningin vond hem te ambitieus 
en te ver af staan van haar eigen ideeën; hij had bv. het Militair Gezag, 
waardoor het College zich in een hoek gedrukt voelde, zeer bekritiseerd
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en hij keerde zich tegen de invoering van een Churchilliaans „prime- 
minister”-schap in Nederland.5 Ook werden niet uitgenodigd de voor
zitters van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal en de 
voorzitter van de RKSP-fractie in de Tweede Kamer;6 aangenomen 
moet worden dat de Koningin niet de schijn wilde wekken het oordeel 
van deze duidelijke representanten van het vooroorlogse régime op 
prijs te stellen.

Op 17 mei verscheen Drees op „Anneville”. Omdat Drees -  tot nu toe 
als enige -  zijn mondeling uitgebracht advies aan de Koningin heeft 
gepubliceerd7 en mede gelet op zijn rol bij de komende formatie, lijkt 
het verantwoord iets langer stil te staan bij dit advies. Drees begon met 
te schetsen in welke richting het kabinet zou moeten werken. Ervan 
uitgaande dat „hooggespannen verwachtingen voorlopig zullen stuiten 
op beperkte mogelijkheden”, meende Drees dat de nieuwe regering het 
zich tot haar belangrijkste taak behoorde te rekenen een groots pro
gramma van wederopbouw uit te voeren, „dat tot de verbeelding van 
het volk spreekt en waarbij men ombuigt naar nieuwe verhoudingen” ; 
met andere woorden: een nuchter beleid, gericht op materieel herstel, 
maar dat openingen zou creëren voor een ontwikkeling naar vernieu
wing. „De wederopbouw moet het begin zijn van een economische en 
sociale omvorming, die zo moet worden aangepakt, dat allen gevoelen 
dat een grote vernieuwing tot stand komt, al zal de volle verwerkelij
king slechts geleidelijk kunnen plaats hebben.”
Hoewel Drees vaag bleef over de inhoud van het programma van we
deropbouw, kon de Koningin toch kennis nemen van zijn gedachten 
hierover. Hij overhandigde haar namelijk een stuk, „Enige richtlijnen 
voor het in Nederland na de bevrijding te voeren beleid”, voor het 
eerst gepubliceerd in het illegale blad „Vrije Gedachten” in april 1945; 
in dit stuk had hij zijn persoonlijke visie op de naoorlogse ontwikkeling 
neergelegd.8
De richtlijnen waren verdeeld over negentien paragrafen en gaven niet 
alleen een overzicht van de te treffen maatregelen, gericht op het voor
zien in de meest dringende nood en op het bevorderen van het eerst 
urgente herstel, zij bevatten ook aanduidingen waar en langs welke 
weg de vernieuwing tot stand moest komen. Dat de vernieuwing in de 
ogen van een figuur als Drees, die zich niet kon losmaken van de 
SDAP en in die dagen zich uitsprak voor een heroptreden van zijn 
partij, socialistisch zou zijn gekleurd, lag voor de hand. Dat bleek voor
al uit de sociaal-economische paragrafen: ingrijpende vermogenshef- 
fing; sterke belasting van de winsten der ondernemingen; zoveel mo
gelijk belastingheffing aan de bron; sterke progressieve inkomstenbe
lasting; vergaande beperking van het erfrecht; centrale beheersing van 
het economisch leven (in- en uitvoer, kredietverstrekking, toewijzing
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van grondstoffen, machines e.d., prijzen, winsten, rente, huren, pach
ten, lonen), waarvoor opstelling van een algemeen economisch plan; 
sterke vertegenwoordiging van het algemeen belang in de bedrijfsor
ganisatie; vergaande socialisatie (de circulatiebank, een belangrijk deel 
van het bank-, krediet en verzekeringswezen; de energievoorziening; 
het te centraliseren deel van het vervoersbedrijf; de grote monopolis
tische bedrijven en de zeer grote industriële bedrijven; de grond); tien
jarenplan voor de woningbouw; waarborgen voor werkgelegenheid en 
bestaanszekerheid; verbetering van de arbeidsvoorwaarden (o.a. ver
korting van arbeidstijd). Op staatkundig gebied beoogde Drees aan
zienlijke veranderingen, overeenkomstig geluiden die tijdens de bezet
ting in verschillende kringen waren gehoord: duurzaam grotere be
voegdheid voor de regering; een volksvertegenwoordiging bestaande 
uit één Kamer; grondige herziening van de werkwijze van het parle
ment;9 correctie van de evenredige vertegenwoordiging tot het verster
ken van de band tussen kiezers en gekozenen en het tegengaan van te 
ver doorgevoerde partijsplitsing; afschaffing van de opkomstplicht; in
schakeling van organen van het maatschappelijk leven, zowel advise
rend als met verordenende bevoegdheid, ter ontlasting van regering en 
volksvertegenwoordiging.
Voor de verwezenlijking van al deze punten moest de nieuwe regering, 
aldus Drees tegenover de Koningin op 17 mei, via het programma van 
wederopbouw openingen creëren. Omdat de regering door haar samen
stelling het vertrouwen van een zo groot mogelijk deel van de bevol
king moest hebben, adviseerde Drees de vorming van een kabinet op 
zo breed mogelijke basis, met andere woorden: iedere groepering die 
kon instemmen met het programma van wederopbouw, moest worden 
uitgenodigd om tot het kabinet toe te treden. Bij de kabinetsformatie 
diende rekening te worden gehouden met de politieke partijen, die zich 
volgens Drees zouden handhaven, zij het wellicht iets anders van ka
rakter, en verder met de NVB en de politiek geïnteresseerde verzets
groepen. Naar de mening van Drees vormden deze laatste groepen een 
minderheid in de illegaliteit, omdat enerzijds verschillende groepen uit
sluitend omwille van het verzet waren ontstaan en als verzetsorgani
satie geen politiek oordeel wilden uitspreken en anderzijds grote groe
pen de politieke partijen de aangewezen organen achtten om politieke 
invloed uit te oefenen. Een drietal personen wilde Drees uitdrukkelijk 
niet bij de formatie betrokken zien, en wel de leden van het Drieman
schap van de Nederlandse Unie: mr. L. Einthoven, mr. J. Linthorst 
Homan en prof. dr. J.E. de Quay. Er mocht worden verwacht, aldus 
Drees, dat het beleid van het Driemanschap in het kader van de zuive
ring aan de orde zou worden gesteld en dat deelneming van leden van 
het Driemanschap aan de nieuwe regering in dat geval een ernstig 
aanvalspunt zou vormen; ook in verband met de wenselijkheid dat een
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commissie of ereraad een oordeel zou geven over de Nederlandse Unie, 
achtte Drees het beter dat de leden van het Driemanschap buiten de 
regeringsvorming werden gehouden.
Aan het einde van zijn advies ging Drees uitvoerig in op de kwestie 
van het weer in functie treden van de volksvertegenwoordiging. Hij 
wees op de vorming van de Nationale Adviescommissie en op het com
promis dat was bereikt over de aanvulling van de opengevallen plaat
sen in de oude Staten-Generaal en hij vond het wenselijk dat in dit 
vraagstuk zo constitutioneel mogelijk werd gehandeld. Daarom pleitte 
hij voor het bijeenroepen van een Verenigde Vergadering van de gezui
verde, maar nog niet aangevulde Staten-Generaal, waarin slechts één 
wetsontwerp moest worden behandeld, te weten een wetsontwerp dat 
de vorming van een nieuwe volksvertegenwoordiging overeenkomstig 
het bereikte compromis regelde.
De Koningin, die erg onder de indruk was van de NVB en van 
Schermerhorn, toonde zich teleurgesteld over het gesprek met Drees, 
vooral omdat Drees ten opzichte van de te verwachten ontwikkeling 
op partijpolitiek gebied, waarmee de vernieuwing stond of viel, in een 
andere richting dacht dan zij. Zij vroeg zich af of Drees wel was „ver
nieuwd”, een vraag die zij bij een van de gelegenheden aan Neher stel
de, waarop deze antwoordde dat Drees al nieuw was.10

Van het onderhoud dat de Koningin met anderen had, is weinig be
kend. Alleen Tilanus en Bruins Slot hebben in hun memoires hun ge
sprek in grote lijnen weergegeven. Beiden waarschuwden de Koningin 
voor een overschatting van de eenheidsgedachte, zoals die in de NVB 
tot uiting kwam. Bruins Slot vond dat de Koningin een volkomen on
juiste voorstelling had van de politieke situatie! Naar de indruk van 
Bruins Slot dacht zij dat het Nederlandse volk was belichaamd in het 
verzet en dat dit verzet een politieke eenheid vormde. Het oude voor
oorlogse politieke bestel en de vooroorlogse partijen hadden afgedaan 
in haar ogen; zij dacht dat Nederland was vernieuwd en zij wenste dat 
ook, aldus Bruins Slot.11 Ten aanzien van de Staten-Generaal bepleitte 
Tilanus een zo snel mogelijk herstel. Mr. dr. J. Donner, oud-minister 
van Justitie, namens de ARP lid van het Vaderlands Comité, moest 
volgens hem kabinetsformateur worden; deze was op de hoogte met de 
vooroorlogse politiek en met wat er tijdens de bezetting was gebeurd.12 
Ook Rutgers beval Donner aan en noemde Drees in de tweede plaats. 
In het advies van Beelaerts van Blokland kwamen voor het eerst de 
beide namen van Schermerhorn en Drees voor. Op 28 mei ontving de 
Koningin deze beide laatsten, met de mededeling te hebben begrepen 
dat zij tussen hen twee moest kiezen. Drees moet dan worden gezien 
als de kandidaat van de vertegenwoordigers van de politieke partijen, 
Schermerhorn als degene die door de verzetsgroepen was aanbevolen.
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De Koningin vond het maken van een keuze bijzonder moeilijk, al zal 
haar voorkeur wel zijn uitgegaan naar Schermerhorn, die op dat mo
ment inmiddels voorzitter van de NVB was geworden. Zij wilde er nog 
eens over nadenken en er met Beelaerts van Blokland over praten. 
„Of”, zo luidde haar laatste vraag op die 28e mei, „zou U misschien 
bereid zijn het samen te doen?” Tevoren had er tussen beide heren 
een scherpe tegenstelling bestaan in verband met de op zeer felle wijze 
door Schermerhorn in het blad van de NVB, Je Maintiendrai, uitge
oefende kritiek op de onderhandelingen van de Vertrouwensmannen, 
tot wie ook Drees behoorde, met de Duitse autoriteiten in de slotfase 
van de bezetting, zozeer zelfs dat Drees vanaf dat moment zou hebben 
geweigerd met Schermerhorn in zee te gaan.13 Dit meningsverschil was 
echter vóór 28 mei bijgelegd of stilgelegd, want Schermerhorn en Drees 
antwoordden zonder aarzeling bevestigend op de vraag van de Konin
gin, al besefte Schermerhorn met vooruitziende blik, naar hij later 
verklaarde, dat „wie in dit gat springt,. . .  een verloren man (is)”.14 
Daarop wees de Koningin hen beiden aan als formateur;15 deze figuur 
was nog maar weinig voorgekomen, wel had men haar meerdere malen 
serieus overwogen.16
Aan Schermerhorn en Drees werd het overgelaten om uit te maken wie 
Minister-President zou worden.17 Hun opdracht luidde een „nationaal 
kabinet voor herstel en vernieuwing” te vormen, een ongebruikelijke 
opdracht, hoewel niet zonder precedent.18 „Waar er op dat ogenblik 
geen functionerende volksvertegenwoordiging was en dus ook geen po
litiek apparaat kon worden geraadpleegd en geen kabinet geformeerd, 
steunend op een parlementaire meerderheid” , aldus de Koningin in 
haar memoires, „leek mij een kabinet, welks samenstelling en program 
waarborgen inhielden, dat er in democratische zin bestuurd zou wor
den overeenkomstig de constitutie en de in ons volk levende wensen, 
de eerst aangewezen oplossing. Daarbij werd de deur open gelaten 
voor vernieuwing, zonder op enigerlei wijze vooruit te lopen op de 
koers die gevolgd zou worden, zodra het constitutionele apparaat weer 
geheel werkte.”19 Hoewel de Koningin in Londen mede had verhinderd 
dat er een wetsbesluit ten aanzien van de Staten-Generaal tot stand 
kwam, omdat de vernieuwing haars inziens zonder een onmiddellijk 
heroptreden van de volksvertegenwoordiging meer kans van slagen had, 
legde zij zich neer bij het compromis van januari 1945.

2. De formatie

De formateurs begonnen terstond hun besprekingen. Zij werden het er 
snel over eens dat Schermerhorn Minister-President zou worden en 
Drees minister van Sociale Zaken. Drees ambieerde het premierschap 
niet en hij vond bovendien dat Schermerhorn, die het vermogen bezat
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anderen tot enthousiasme te brengen, op dat moment het meest tot de 
verbeelding van het volk sprak;20 diens gebrek aan parlementaire er
varing verdween daarbij kennelijk in het niet. Verder kwam alleen vast 
te staan dat de formateurs ten aanzien van het parlement niet voor een 
open situatie stonden, maar waren gebonden aan de afspraken, die 
waren gemaakt tussen alle bij het ondergrondse overleg betrokken in
stanties en die zij met volle overtuiging ondersteunden.21 Ook al moest, 
gezien de ervaringen in Frankrijk, worden voorkomen dat de illegali
teit als georganiseerde verschijningsvorm een vaste plaats in het poli
tieke leven zou gaan innemen, toch mocht het verzet niet worden ge
frustreerd. Door een andere handelwijze zou het toen noodzakelijk 
krediet van de formateurs bij deze mensen snel tot nul zijn gereduceerd. 
Zij aanvaardden dan ook de NAC. Maar om te verhinderen dat de 
NAC een procedure voor het weer doen functioneren van het parle
ment zou uitwerken, ontwierpen zij zelf een constructie voor een nood- 
parlement in de geest van wat Drees in zijn advies aan de Koningin 
had aangeraden: terugkeer van de oude kamerleden, zuivering, aanvul
ling door benoeming met medezeggenschap van de illegaliteit, dit alles 
op grondslag van een wettelijke regeling, door de gezuiverde, doch nog 
niet aangevulde oude Kamers (rompparlement) te aanvaarden.22 Op 
een vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, dr. L.J.M. Beel, 
of zij het wenselijk vonden dat het demissionaire kabinet alsnog een 
regeling zou bevorderen, antwoordden zij ontkennend.23 
Gezien hun opdracht een nationaal kabinet te vormen stelden de for
mateurs zich op het standpunt dat dat kabinet zoveel mogelijk een 
weerspiegeling van de verschillende stromingen moest zijn en dat zij 
daarom ook de bereidheid van de bestaande politieke partijen tot deel
neming behoorden te onderzoeken. Een moeilijkheid daarbij was ech
ter dat het herstel van verschillende partijen toen nog onzeker was en 
de kans op vaste steun uit die hoek daardoor nauwelijks kon worden 
getaxeerd. De ARP handhaafde zich nog het duidelijkst als eenheid en 
daarom zochten de formateurs het eerste met deze partij contact.
Reeds de dag nadat zij hun opdracht hadden ontvangen, bezochten 
Schermerhorn en Drees Donner. Drees kende hem goed van het poli
tieke overleg tijdens de bezettingsjaren. Al te grote moeilijkheden ver
wachtten de formateurs van de kant van de ARP niet, omdat verschil
lende vooraanstaande leden van deze partij, onder wie Donner zelf, 
prof. mr. J. Oranje, Rutgers en Bruins Slot, het compromis betreffende 
het parlement hadden helpen uitwerken. Het pakte echter heel anders 
uit. Donner achtte zich verplicht de formateurs te verwijzen naar de 
op 24 mei uit het concentratiekamp teruggekeerde Schouten en naar 
De Wilde, de overgebleven politieke leiders van de partij van vóór 
1940. Dezen hadden echter de ontwikkeling in bezet gebied niet mee
gemaakt. Nog afgezien daarvan keerden zij zich vanuit hun rechtlijnig
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denken, dat tijdens de bezetting hun grote kracht was, onmiddellijk te
gen de synthesegedachte, waaruit het compromis van januari 1945 was 
geboren. Zij wensten aanvulling van de opengevallen plaatsen in het 
parlement overeenkomstig de Kieswet; iedere andere oplossing achtten 
zij ongrondwettig. De formateurs konden uiteraard hierop niet ingaan; 
het compromis was voor hen bindend en bovendien was het hun vaste 
overtuiging dat de Grondwet in de situatie van toen niet kon worden 
nageleefd en dat de in januari gevonden oplossing de enige juiste was. 
Drees voerde daarna nog wel enkele besprekingen met De Wilde, maar 
tevergeefs. Schouten had inmiddels de AR-fractie van de Tweede Ka
mer geraadpleegd en die stemde in meerderheid met zijn zienswijze 
in.24
Na deze teleurstellende ervaring zochten Schermerhorn en Drees geen 
contact meer met partijleiders die niet bij het overleg in bezettingstijd 
betrokken waren geweest. Wel legden zij op 7 juni het door hen nader 
geconcretiseerde compromis aangaande de terugkeer van het parlement 
voor aan de seniorenconventen van de Tweede en Eerste Kamer. Af
gezien van de anti-revolutionairen hadden zij de „overwegende in
druk . . . ,  dat men met een compromis-oplossing ten slotte wel akkoord 
kon gaan”.25
Om in hun kabinet toch vertegenwoordigers van de traditionele poli
tieke partijen opgenomen te krijgen benaderden de formateurs enkele 
hen uit de bezetting bekende personen, o.a. Kolfschoten, de vertegen
woordiger van de RKSP in het Politiek Convent, en mr. J.R.H. van 
Schaik, voorzitter van de Tweede Kamer; aan hen vroegen zij namen 
van katholieke kandidaat-ministers. Ook bij Donner werden informa
ties ingewonnen.26
Tevens boden zij Donner de portefeuille van Justitie aan, die hij wei
gerde. Hij had zijn ervaring als minister en bovendien vond hij toe
treding tot een kabinet, waartegen de leiding van zijn partij -  de ARP -  
zich zou keren vanwege de synthesegedachte, niet loyaal tegenover die 
leiding. Bovenal wilde Donner geen ministerschap aanvaarden van
wege de aan de gang zijnde zuivering van de Hoge Raad, waarvan 
hij tot begin 1944, met een onderbreking van juli 1941 tot april 1943 
wegens gevangenschap en gijzeling, lid was geweest; hem was rechts
herstel gegeven en hij wenste de Hoge Raad heen te helpen over de 
hevige kritiek op de houding van de Raad tijdens de bezetting. Voor 
Justitie beval hij Kolfschoten aan.27

Bij het zoeken naar ministeriabele personen namen de formateurs de 
volgende uitgangspunten in. In verband met het voortduren van de 
oorlog tegen Japan en het grote belang van internationale contacten, 
in het bijzonder met de geallieerden, was continuïteit op een aantal 
ministeries, met name op Buitenlandse Zaken, Oorlog en Marine ge
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wenst. Ook al zou worden gestreefd naar evenredigheid in vertegen
woordiging van stromingen -  het motief om de ARP te benaderen 
die evenredigheid behoorde toch ten achter te staan bij de eisen van 
het beleid dat in hoofdzaken moest zijn gericht op „puinruimen” ;28 
deskundigen waren nodig en dit zou zwaarder tellen dan de kleur. Ten 
slotte zou een aantal personen op grond van hun ervaring worden aan
getrokken.29
Het streven naar continuïteit kwam tot uiting in het aantrekken van mr.
E.N. van Kleffens (Buitenlandse Zaken), J.M. de Booy (Marine en ad 
interim Scheepvaart) en mr. J. Meynen (Oorlog). Van Kleffens en De 
Booy beheerden deze portefeuilles al in het tweede kabinet-Gerbrandy, 
terwijl Meynen secretaris-generaal was onder de minister van Oorlog in 
dat kabinet, De Quay. De vraag, of De Quay voor een herbenoeming 
in aanmerking kwam, werd op de in het advies van Drees aan de Ko
ningin van 17 mei genoemde gronden in ontkennende zin beantwoord. 
Na lang aarzelen -  hij was lid van de ARP, maar niet op de voorgrond 
tredend -  aanvaardde Meynen het ministerschap; Gerbrandy en Oranje 
hadden hem het laatste duwtje gegeven. Aan Schouten had hij geen 
advies gevraagd; die zou hem toetreden ongetwijfeld hebben ontraden 
vanwege het vraagstuk van het herstel van het parlement. Meynen nam 
op zuiver zakelijke gronden zitting in het kabinet en uitdrukkelijk niet 
als vertegenwoordiger van de ARP. Zijn taak zou het zijn om een leger 
op te bouwen voor de deelneming aan de oorlog tegen Japan.30 
Naast Van Kleffens werd dr. J.H. van Roijen aangetrokken als minister 
zonder portefeuille. De formateurs beseften dat Van Kleffens over de 
noodzakelijke relaties met het buitenland beschikte, maar zij vonden 
het gewenst dat op het terrein van Buitenlandse Zaken ook iemand 
optrad die niet zoals Van Kleffens de gehele bezettingstijd buiten Ne
derland had doorgebracht. Drees kende Van Roijen, afkomstig uit de 
diplomatieke dienst en tijdens de bezetting driemaal gevangen geno
men, uit het Vaderlands Comité. De formateurs hadden ook nog een 
praktische reden voor de instelling van dit ministerschap. Van Kleffens 
zou namelijk in verband met onderhandelingen in Engeland en Ame
rika, die ongetwijfeld zeer langdurig zouden zijn, veel in het buitenland 
vertoeven.31
Op grond van hun deskundigheid werden prof. dr. J.H.A. Logemann 
(Overzeese Gebiedsdelen), dr. ir. J.A. Ringers (Openbare Werken), de 
Rotterdamse hoogleraar mr. P. Lieftinck (Financiën) en prof. dr. G. 
van der Leeuw uit Groningen (Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen) 
aangetrokken.
Drees en Schermerhorn kenden Logemann uit hun gijzelaarstijd. Zij 
hadden verschillende colleges van hem over Indonesische vraagstukken 
gevolgd, de een in Buchenwald, de ander in St. Michielsgestel. Loge
mann was partijloos, tot in 1939 hoogleraar aan de Rechtshogeschool
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te Batavia; hij stond bekend als progressief (Stuwgroep) in de Indië- 
politiek.
Ringers had zich al tijdens de bezetting beziggehouden met plannen 
voor de wederopbouw; in de meidagen van 1940 was hij, voormalig 
directeur-generaal van Rijkswaterstaat, regeringscommissaris voor de 
wederopbouw geworden.
Lieftinck en Van der Leeuw werden aangezocht, omdat Schermerhorn 
en Drees in hen de personen zagen die, behalve de bekwaamheid voor 
het beheer van een departement, de geestesgesteldheid hadden die de 
samenwerking zou vergemakkelijken en met wie een zekere gemeen
schap van inzicht omtrent allerlei punten bestond. Beiden waren af
komstig uit de sfeer van de CHU, in zoverre daar de NVB-ideeën 
(doorbraak) warme aanhang hadden; Lieftinck was lid van de partij, 
Van der Leeuw niet.32
Als minister van Financiën was aanvankelijk mr. A.J. d’Ailly aange
trokken, die voor een deel de financiën van de illegaliteit had verzorgd. 
Toen Lieftinck, wiens uitgesproken -  Keynesiaanse -  denkbeelden bij 
de formateurs bekend waren uit de tijd van Buchenwald en St. Mi
chielsgestel, uit gevangenschap terugkeerde, moesten de formateurs veel 
moeite doen eer D’Ailly plaats wilde maken.33
Op Van der Leeuw was Drees geattendeerd door jhr. mr. M. van der 
Goes van Naters; deze was een van de weinige op dat moment be
schikbare leden van de SDAP-fractie in de Tweede Kamer en Drees 
had tijdens de formatie regelmatig contact met hem. Volgens Van der 
Goes van Naters was voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een 
inspirerende figuur nodig die een renaissance van het Nederlandse 
geestesleven zou kunnen bevorderen en die werkelijk deskundig was 
op de drie departementale gebieden. Hij kende Van der Leeuw alleen 
uit geschrift en bewonderde hem. Van der Leeuw was hoogleraar in 
de godsdienstwetenschap, had een grote muzikale interesse en was een 
serieus wetenschappelijk denker. „Drees vond het echt een trouvaille en 
ging er dadelijk op in”, aldus Van der Goes van Naters.34 Ook Scher
merhorn kende hem, en wel uit het professorenverzet en uit zijn ge
schriften.35
Bij de benoeming van de SDAP-ers ir. H. Vos (Handel en Nijverheid) 
en ir. S.L. Mansholt (Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) en in 
mindere mate bij die van de RKSP-ers Kolfschoten (Justitie) en ir. 
Th.S.G.J.M. van Schaik (Verkeer en Energie) speelden ook partijpoli
tieke overwegingen een rol mee. Vos genoot bekendheid als de man 
van het voor de oorlog opgestelde Plan van de Arbeid. Mansholt, die 
met zijn 36 jaar de jongste van de nieuwe ploeg zou worden, had zich 
ingezet voor de voedselvoorziening van de verzetsbeweging; voor de 
oorlog had hij zich gevestigd op een boerderij in de Wieringermeer en
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zich zeer geïnteresseerd voor de wetenschappelijke zijde van het land
bouwvraagstuk.
Ten aanzien van het katholieke aandeel in het kabinet zochten de for
mateurs in eerste instantie naar personen die aan het verzet of althans 
aan het politieke overleg tijdens de bezetting hadden deelgenomen. Zij 
wilden echter politieke figuren die voor de oorlog een rol in de volks-, 
vertegenwoordiging hadden gespeeld of minister waren geweest, niet 
met opzet passeren; mr. T.J. Verschuur, oud-minister en voorzitter van 
de RKSP, zou zeker zijn gevraagd, als hij uit het concentratiekamp zou 
zijn teruggekeerd.36
Van Schaik, jongere broer van de voorzitter van de Tweede Kamer, 
had zich op politiek gebied niet bewogen; hij was directeur-generaal 
van de AKU. Drees kende hem goed uit het Vaderlands Comité. 
Kolfschoten kon meer worden aangemerkt als een representant van de 
RKSP; hij was namelijk ambtelijk secretaris van deze partij en directeur 
van het partijbureau; bovendien wist men dat hij een uitgesproken 
voorstander was van het herstel van een eigen katholieke partij. Vanuit 
het Politiek Convent en het Vaderlands Comité had hij al vroeg voor
treffelijke relaties met Drees en Schermerhorn. Daar de vooroorlogse 
leiding van de RKSP door de dood van Verschuur en mr. C.M.J.F. Go- 
seling in een concentratiekamp sterk was aangetast en deze partij voor 
de duur van de bezetting haar activiteiten had stilgelegd, was het Kolf
schoten duidelijk dat een ervaren politieke figuur die de ondankbare 
taak om Justitie te bemannen op zich wilde nemen en tevens het poli
tieke beraad tijdens de bezetting actief had meegemaakt, moeilijk zou 
zijn te vinden. Pas na lang aarzelen en na aandringen van de forma
teurs en ook van Donner en na overleg met de voorzitter van de 
RKSP-fractie in de Tweede Kamer, Deckers, en zijn geestverwante 
voorzitter van de Tweede Kamer, Van Schaik, die hem overigens toe
treding ontried, zegde Kolfschoten toe, echter uitdrukkelijk op eigen 
verantwoordelijkheid.37
De formateurs wilden aanvankelijk ook de voorzitter van de SDAP, 
Koos Vorrink, in hun kabinet opnemen, maar zij zagen daar spoedig 
van af. De SDAP zou anders te sterk zijn vertegenwoordigd en boven
dien zou Vorrink een taak hebben gewild op het gebied van opvoeding 
en volksvoorlichting, het terrein dat al aan Van der Leeuw was ver
geven.38 Vorrink zou wel op een andere wijze aan het kabinet worden 
verbonden. Hij kreeg namelijk de functie van Regeringsgemachtigde in 
algemene dienst, met de bedoeling dat hij zich vooral zou bezighouden 
met zuiveringsproblemen en met de overgang naar een meer normale 
situatie.
Dat Schermerhorn ook Van Randwijk, de hoofdredacteur van Vrij Ne
derland, een ministerspost heeft aangeboden, zoals is beweerd, en dat 
Van Randwijk weigerde omdat hij „morgen wilde tegenspreken en on-
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der kritische bezinning plaatsen, wat ik vandaag moet beslissen”,39 is 
niet juist. Schermerhorn heeft hem wel, evenals Frans Goedhart, als 
adviseur willen hebben. Op deze wijze hoopten de formateurs tijdens 
de formatie moeilijkheden met de illegaliteit te kunnen vermijden.40 
Ten slotte zou als adviseur, naast Vorrink, zoals hierboven is vermeld, 
dr. H. Brugmans worden aangetrokken in de functie van Regerings
commissaris bij de Regeringsvoorlichtingsdienst. Vorrink en Brugmans 
zouden worden toegevoegd aan Schermerhorn.
Ook is er nog contact geweest met de communisten -  niet met de CPN, 
want die was door de communisten zelf ontbonden, maar met verte
genwoordigers van de vereniging Vrienden van de Waarheid: Gerben 
Wagenaar en Paul de Groot. Nu de regering de komende maanden 
heel wat moest afhandelen dat onder normale omstandigheden de Sta
ten-Generaal zou passeren, wilden de formateurs de communisten in 
het kabinetsoverleg laten meespreken. De communisten hadden immers 
een belangrijk aandeel gehad in het verzet, zij waren in aantal aan
zienlijk gegroeid en internationaal waren de verhoudingen door de 
samenwerking tussen de geallieerden veranderd; begrippen als IJzeren 
Gordijn en Koude Oorlog waren toen nog niet bekend. Toch stonden 
Schermerhorn en Drees enigszins huiverig tegenover hen; zij voelden 
zich niet zeker over de richting waarin de communisten wilden gaan 
en over de mate waarin dezen zich weer zouden richten op de Sovjet- 
Unie; ook wisten zij te weinig van de geschiktheid van hun mensen 
voor departementale functies. Daarom boden zij hen met het oog op de 
zeer grote bevoegdheid, die elke minister op zijn terrein zou krijgen, 
een ministerschap zonder portefeuille aan. Wagenaar en De Groot 
toonden zich nogal verontwaardigd over dit huns inziens weinig seri
euze aanbod. Zij vroegen én Voedselvoorziening én een ministerschap 
zonder portefeuille. De formateurs wensten echter niet te tornen aan 
wat Mansholt was toegezegd. De zaak ketste ook nog af, omdat Paul 
de Groot niet kon instemmen met het standpunt van de formateurs ten 
aanzien van het tijdstip der verkiezingen die, naar De Groot later mee
deelde, één a anderhalf jaar zouden worden uitgesteld, en ten aanzien 
van de behandeling van de politieke delinquenten, van wie de lichte 
gevallen op korte termijn zouden moeten worden vrijgelaten.41

Schermerhorn en Drees legden aan degenen met wie zij besprekingen 
voerden, geen schriftelijk program voor. Met ieder afzonderlijk werden 
de algemene denkbeelden doorgesproken, waarna de kandidaat-minis- 
ter de gelegenheid kreeg om zelf met ideeën te komen over het toege
dachte departement. Het niet voorhanden zijn van een uitgewerkt pro
gramma speelde een rol bij de besprekingen die de formateurs na hun 
teleurstellende ervaring met de politieke leiders van de ARP voerden 
met Bruins Slot, een van de belangrijkste representanten van de ARP
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uit de illegaliteit. Door hem het ministerschap van Binnenlandse Zaken 
aan te bieden hoopten Schermerhorn en Drees alsnog een duidelijk 
AR-element in hun kabinet te krijgen.
Bruins Slot was afkerig van pogingen om vanuit een „nationale een- 
heidsmythe” te komen tot vernieuwing van het politieke klimaat. Dit 
liet hij al in zijn advies aan de Koningin en ook in zijn hoofdredactio
nele commentaren in Trouw uit die dagen duidelijk blijken. Toen 
Schermerhorn en Drees hem op 9 juni kwamen uitnodigen, deed hij 
enigszins verbaasd. Hij wees op zijn geringe ervaring en op zijn werk
zaamheden voor Trouw. Met wat Drees over het programma vertelde, 
kon hij in grote lijnen instemmen. Op sociaal-economisch terrein zou 
weliswaar een radicaal beleid worden gevoerd, grofweg overeenkomend 
met het programma van de SDAP, maar daar had Bruins Slot geen be
zwaar tegen, ook al waarschuwde hij, blijkens zijn artikelen in Trouw 
ten minste, voor een nieuwe antithese: socialistisch versus anti-socia- 
listisch. Ten aanzien van het parlement zou hij in conflict geraken met 
Schouten en De Wilde, maar dat conflict wilde hij niet uit de weg gaan; 
hij had immers zelf meegeholpen aan het totstandkomen van het com
promis.42 Ook over de aanpak bij de bijzondere rechtspleging en de 
zuivering bestond geen meningsverschil: een snelle en gestrenge zuive
ring, vooral bij de Commissarissen van de Koningin, de burgemeesters 
en andere hoge ambtenaren; een barmhartige houding tegenover lager 
geplaatsten; uitschakeling van het Militair Gezag en liquidatie van de 
georganiseerde illegaliteit in deze. Bruins Slot wilde toetreding over
wegen, maar hij zou in ieder geval niet meedoen, als aan de commu
nisten een ministerspost werd aangeboden -  de gesprekken met Wa
genaar en De Groot hadden op dat moment nog niet plaatsgevonden.43 
Om er achter te komen wat nu precies de invloed van de NVB, waar
van Schermerhorn toch de voorzitter was, op het kabinet zou zijn, 
wenste hij een ontwerp van het volledige programma te zien. Ook vond 
hij het kabinet, zoals het er toen uit zag -  de besprekingen met Lief
tinck en Van der Leeuw waren nog niet op gang gekomen of nog niet 
afgerond voor een nationaal kabinet, wat het uiteindelijk moest 
worden, wel wat eenzijdig samengesteld: geen CH-figuur en slechts één 
ARP-er, namelijk hijzelf, want Meynen telde hij niet mee; die was geen 
anti-revolutionair van zijn smaak: Meynen twijfelde aan het nut van 
christelijke partijvorming en bovendien was hij geen geroutineerd po
liticus.44
Een kleine week later, op 15 juni, vond opnieuw een gesprek plaats, 
nu met Schermerhorn alleen. Bruins Slot verklaarde dat het programma 
-  dat nog steeds niet op schrift stond -  niets mocht bevatten dat met 
zijn politieke overtuiging in strijd was en dat hij daarom vooraf zoveel 
mogelijk afspraken wilde vastleggen. Hij maakte op voorhand bezwaar 
tegen een terminologie die sterk zou wijzen in de richting van de ideo-

73



logie van de NVB. Hij achtte de christelijke antithese, waarvan de 
doorbreking hét doel was van de NVB, nog steeds bruikbaar. Ditmaal 
kwam hij met enkele concrete verlangens op het gebied van de radio, 
de verkiezingen en het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, verlangens die Schermerhorn niet kon of wilde inwilligen en 
waarop de besprekingen ten slotte zouden afspringen.
Op het gebied van de radio hadden de omroepverenigingen tijdens de 
bezettingsjaren onder leiding van prof. Oranje een regeling voor na de 
oorlog uitgewerkt: grotere samenwerking tussen de omroepen zonder 
dat afbreuk werd gedaan aan de identiteit van de verschillende organi
saties. Schermerhorn, al voor 1940 een warm voorstander van een na
tionale omroep, liet doorschemeren deze regeling niet te zullen accep
teren, Hij wenste Bruins Slot niet de verzekering te geven dat er niet 
van de kant van de regering zou worden gepreludeerd in de richting 
van een nationale omroep, die in de ogen van Bruins Slot een „een- 
heidsradio” zou zijn.
Om iedereen duidelijk te maken dat het de regering ernst was met een 
zo spoedig mogelijk weer inschakelen van de normale vertegenwoordi
gende instellingen wilde Bruins Slot dat er binnen drie maanden na 
het optreden van het kabinet gemeenteraadsverkiezingen zouden wor
den gehouden; technische bezwaren die tegen het houden van Kamer
verkiezingen op korte termijn wel konden worden aangevoerd, golden 
hier niet. Schermerhorn voelde wel iets voor dit idee, maar Bruins 
Slots eis dat er binnen het half jaar Kamerverkiezingen zouden komen, 
wees hij resoluut af. Bruins Slot meende dat die redelijk betrouwbaar 
zouden zijn, hoewel in technisch opzicht niet volmaakt.
Hier had Bruins Slot, als hij er al weet van heeft gehad, kunnen verwij
zen naar een rapport van 14 april 1945 van een aantal verkiezingsdes- 
kundigen, dat verkiezingen voor mogelijk hield drie maanden nadat een 
begin was gemaakt met de werkzaamheden voor een nieuwe bevol
kingsregistratie. Dit rapport hadden de Vertrouwensmannen als bij
lage toegevoegd aan hun advies inzake de kabinetsformatie en in de 
eerste zitting van het kabinet-Gerbrandy in het bevrijde Nederland 
pleitte de voorzitter van het College van Vertrouwensmannen, dat voor 
deze zitting was uitgenodigd, nog eens voor het zo spoedig mogelijk 
houden van verkiezingen.45
Volgens de Parlementaire Enquêtecommissie neigde Drees, die als 
Vertrouwensman ongetwijfeld achter het genoemde rapport heeft ge
staan, ten tijde van de formatie echter meer voor het standpunt dat te 
snelle verkiezingen niet opportuun waren gezien de partijpolitieke ver
wikkelingen. Deze opvatting huldigde ook Schermerhorn die er boven
dien meer dan Drees op stond dat aan de verkiezingen 100% van de 
kiesgerechtigden kon deelnemen.46
Tegenover Bruins Slot wilde Schermerhorn zich dan ook niet vast
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leggen op een datum; aan hem werd niet gezegd dat werd gedacht aan 
een uitstel van één a anderhalf jaar, zoals volgens Paul de Groot aan 
hem is meegedeeld. Als argumenten voor het uitstel noemde Schermer
horn niet uitsluitend technische moeilijkheden zoals de wanorde in de 
bevolkingsregisters en de gebrekkige infrastructuur, welke moeilijkhe
den door hem blijkbaar groter werden geschat dan door de opstellers 
van het rapport van april 1945. Hij achtte het ook wenselijk dat, ge
zien de verwarring omtrent de politieke inzichten, er ruimschoots ge
legenheid zou zijn voor beraad.
Ten slotte verlangde Bruins Slot dat een anti-revolutionair, met name 
mr. J.J. Hangelbroek, secretaris van de Schoolraad voor de scholen met 
de Bijbel, op Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zou komen. Scher- 
merhom wees erop dat Van der Leeuw inmiddels was aangezocht en 
dat er in het land een storm zou opgaan, indien uitgerekend op Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen een anti-revolutionair zou komen, 
vooral in verband met de overheidsbemoeiing met de kunst. Het voor
stel van Bruins Slot om Hangelbroek dan Onderwijs te geven en aan 
Van der Leeuw Kunsten en Wetenschappen te laten wilde Schermer
horn overwegen, maar twee dagen later liet hij telefonisch weten dat 
het niet aanvaard kon worden. De redenen daarvoor waren dat Van 
der Leeuw ook belangstelling had voor Onderwijs en dat dr. G. Bolke- 
stein, in Londen de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, als persoonlijk adviseur van Van der Leeuw was aangetrokken 
voor de reorganisatie van het onderwijs.47
Het was dus op drie punten dat Bruins Slot zijn medewerking weigerde: 
de radio, de verkiezingen en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.48 
Schermerhorn en Drees staakten hierna hun pogingen om anti-revolu- 
tionairen bij de formatie te betrekken. De bemanning van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken leverde nog grote moeilijkheden op. Van der 
Goes van Naters, die vóór zijn verkiezing tot kamerlid zeven jaar in 
Limburg advocaat was geweest, maakte de formateurs attent op de 
katholieke burgemeester van Maastricht, mr. W. baron Michiels van 
Kessenich.49 Daarop vonden enkele besprekingen met Michiels plaats 
die tot volledige overeenstemming leidden.50 Op 20 juni meldde Het 
Binnenhof dat de formateurs waren geslaagd, maar twee dagen later 
lieten dezen via het ANP weten dat dit bericht onjuist en erg voorbarig 
was.51 Op het allerlaatste moment namelijk, op 22 juni, bereikte Scher- 
merhom en Drees de mededeling dat een inspecteur van politie te 
Maastricht een schandaal zou ontketenen als Michiels zou worden be
noemd. Wat was het geval? Michiels had op 10 mei 1940 onder dwang 
van de eerst-optredende plaatselijke Duitse commandant een lijst van 
ongeveer dertig personen doen samenstellen, waaruit de commandant 
gijzelaars koos; zelf gijzelaars aanwijzen had Michiels geweigerd. Toen 
kort daarop een andere commandant in Maastricht arriveerde, had
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Michiels weten gedaan te krijgen dat de gijzelaars weer op vrije voeten 
kwamen, zodat dezen ongeveer tweeëneenhalve dag in gijzeling waren 
geweest.52 Schermerhorn en Drees beseften dat de positie van een mi
nister van Binnenlandse Zaken als eerst verantwoordelijke voor de 
zuivering van Commissarissen van de Koningin en burgemeesters bij 
een benoeming van Michiels vrijwel onmogelijk zou worden.53 Zij lieten 
daarom Michiels van Kessenich weten hun uitnodiging te moeten in
trekken.
Tijd om deze affaire uit te zoeken hadden de formateurs niet, want de 
volgende dag, 23 juni, zouden zij over het welslagen van hun opdracht 
verslag uitbrengen aan de Koningin, die in de loop van juni intrek had 
genomen in een van haar villa’s in Apeldoorn (Het Loo zou nog lange 
tijd bezet blijven door het hoofdkwartier van de Nederlandse Strijd
krachten). Vlak voordat zij naar haar toegingen, voerden Schermerhorn 
en Drees een gesprek met Beel, op wie zij door mr. A.L. Kesper, grif
fier van de Tweede Kamer en toen waarnemend secretaris-generaal 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waren gewezen.54 Beel 
was die dag toevallig ook in Apeldoorn om met de Koningin over een 
KB te spreken, dat hij nog graag wilde contrasigneren, en om van haar 
afscheid te nemen; hem was op dat moment een benoeming tot hoog
leraar aan de Juridische Faculteit van de Katholieke Universiteit te 
Nijmegen in het vooruitzicht gesteld.55 Het gesprek met de formateurs 
duurde ruim een uur. Schermerhorn en Drees waren van gevoelen dat 
zij, op grond van hun informaties over de wijze waarop Beel zijn de
partement had beheerd, in hem vertrouwen konden stellen. Beel moest 
beloven mee te werken aan de liquidatie van het Militair Gezag vóór 
september 1945.56 Ook poogden Schermerhorn en Drees nog van hem 
gedaan te krijgen dat hij ten aanzien van de gemeenteraden zijn KB van 
12 april 1945, Stbl. F 45, zou intrekken en nu volgens de synthesege
dachte te werk zou gaan, waarbij dan ook het weer in functie treden 
van de Provinciale Staten moest worden betrokken, maar Beel wilde 
alleen meedoen, als aan dat KB niets werd veranderd: wat in het zui
den toepassing had gevonden, moest consequent worden doorgevoerd; 
er konden geen twee soorten gemeenteraden komen. Wel was Beel be
reid om in een van de uitvoeringsvoorschriften enige wijzigingen aan 
te brengen. Door de tijd gedwongen legden Schermerhorn en Drees 
zich hierbij neer. Ten aanzien van het parlement stelde Beel zich loyaal 
op tegenover de formateurs en accepteerde hun op het compromis van 
januari 1945 gebaseerde schema. Alleen zou hij er zich tegen verzetten, 
als uitsluitend de illegaliteit (GAC) medezeggenschap zou krijgen bij 
de aanvulling van de opengevallen plaatsen, iets waartoe Schermerhorn 
en Drees overhelden. Het ging hier, aldus Beel, om een vertegenwoor
diging van de gehele bevolking en daarom gaf hij voorkeur aan een 
meer representatieve instantie dan de GAC. Zo kwam men op de ge
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dachte om de NAC in te schakelen.57
Na overleg met onder meer zijn collegae-ministers Huysmans, Ger
brandy en Van Kleffens, die hem allen aanraadden tot het kabinet toe 
te treden, zegde Beel op zondag 24 juni toe.58

Op diezelfde dag werden de vijftien leden van het kabinet benoemd,59 
terwijl de beëdiging, met uitzondering van de overgaande ministers Van 
Kleffens, De Booy en Beel, op 25 juni plaatsvond. Naar politieke kleur 
kon men een viertal groepen ministers onderscheiden. Vijf ministers 
hadden geen of nauwelijks binding met de politieke partijen: Van 
Kleffens, Van Roijen, De Booy, Ringers en eigenlijk ook Meynen, 
welke laatste weliswaar lid was van de ARP, maar door de leiding van 
deze partij niet als een representatieve figuur werd beschouwd. De 
NVB kreeg een club in het kabinet, die ook uit vijf ministers bestond: 
Schermerhorn, Van der Leeuw, Lieftinck, Logemann en Beel, van wie 
de eerste drie uitgesproken voorstanders van de doorbraak waren; 
Beel zou spoedig de NVB verlaten, zodra duidelijk werd dat de katho
lieken een eigen politiek verband zouden handhaven. Drees, Vos en 
Mansholt representeerden de SDAP, terwijl Kolfschoten en Van Schaik 
konden doorgaan voor vertegenwoordigers van de katholieke politieke 
groepering, strikt genomen niet van de RKSP, want Kolfschoten had 
op eigen verantwoordelijkheid de portefeuille aanvaard en Van Schaik 
had met de RKSP eigenlijk nauwelijks enige binding. De grote afwe
zigen waren vertegenwoordigers van de protestants-christelijke partijen 
en van de communisten. In de pers werd dan ook van verschillende zij
den opgemerkt dat niet geheel was voldaan aan de opdracht tot vor
ming van een nationaal kabinet. Tot fel afwijzende commentaren gaf 
dit echter geen aanleiding, ook niet in Trouw en De Waarheid. De 
vreugde over het feit dat er een nieuw kabinet was, overheerste; dit 
deed de katholieke pers ook heenkomen over de lichte teleurstelling 
over het, vergeleken met de vooroorlogse kabinetten geringe aantal 
ministerszetels voor katholieken.60

De nieuwe departementale indeling, totstandgekomen bij KB van 23 
juni, Stbl. F 113, was nog gecontrasigneerd door Gerbrandy. Scher
merhorn werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Ministers, te
vens belast met de Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk. Het 
departement van Algemene Oorlogvoering was midden 1942 door Ger
brandy in het leven geroepen; het droeg het karakter van een kabinet 
van de Minister-President in een oorlogsregering; ook onder Schermer
horn bleef dat karakter behouden, hoewel de omstandigheden op het 
terrein van de oorlogvoering waren gewijzigd.
Van Kleffens ging per 1 maart 1946 Nederland vertegenwoordigen in 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Omdat de Raad om de
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veertien dagen bijeen zou komen, zou Van Kleffens nauwelijks nog ge
legenheid hebben om in Nederland te vertoeven. Daarom verwisselde 
hij met ingang van die datum met Van Roijen van functie. Van Roijen 
werd dus de minister van Buitenlandse Zaken en Van Kleffens minister 
zonder portefeuille.
Onder het ministerie van Ringers, Openbare Werken, vielen na aftrek 
van vervoer en energievoorziening, die onder het ministerie van Ver
keer en 'Energie kwamen te ressorteren, de zaken van het op 23 juni 
opgeheven departement van Waterstaat. Bij KB van 16 augustus, Stbl. 
F 151, werd de naam van het ministerie veranderd in Openbare Wer
ken en Wederopbouw, terwijl de taken en bevoegdheden van de mi
nister werden geregeld in het KB van 6 september, Stbl. F 167.
Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening heette 
aanvankelijk: Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij. Mansholt 
tooide zich al vanaf het begin met de nieuwe naam, al werd deze pas 
officieel door het KB van 6 oktober, Stbl. F 218.
De benoeming van Schermerhorn bij besluit van 24 juni, door Beel als 
een van de overgaande ministers gecontrasigneerd, tot voorzitter van 
de Ministerraad was niet geheel reglementair. Het op dat moment vi
gerende reglement van orde van de Ministerraad kende formeel nog 
steeds een door de Raad gekozen voorzitter, al bleef verkiezing sedert 
1933 achterwege. Afwijking van het reglement bij de benoeming van 
Schermerhorn door de Kroon was een bewust zoeken naar aansluiting 
bij de praktijk die, vooral in de Londense periode, de leider van het 
kabinet, de formateur, tot behoeder van het algemene regeringsbeleid 
had gemaakt. Een wijziging van het reglement van orde, die de bij
zondere positie van de kabinetsleider zou vastleggen, lag hiermee in het 
verschiet. Deze door Justitie voorbereide regeling zou totstandkomen 
bij KB van 10 november 1945, Stbl. F 270, en zou een reeds jaren be
staande staatsrechtelijke conventie legaliseren, die wilde dat aan de 
voorzitter van de Ministerraad meer gezag toekwam dan aan de andere 
leden. Het geschreven recht zou vanaf 10 november 1945 aan die con
ventie uitdrukking geven, voornamelijk door voor te schrijven dat de 
benoeming van de voorzitter van de Ministerraad door de Kroon zou 
geschieden en de voorzitter de reeds in zwang zijnde titel van Minister- 
President zou dragen. Verder zou het nieuwe reglement bepalingen be
vatten, die in de praktijk reeds toepassing vonden (bv. de verantwoor
delijkheid voor de agenda) en stuk voor stuk de bijzondere positie van 
de voorzitter aangaven.61
Met hart en ziel anticipeerde Schermerhorn op het nieuwe reglement. 
Dat bleek al in de eerste vergadering van het nieuwe kabinet, op 26 
juni. Op de agenda stond als belangrijkste punt de instelling van een 
viertal onderraden van de Ministerraad: de Raad voor Algemene Oor
logvoering (omvattende de ministers van Overzeese Gebiedsdelen, Oor
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log, Marine, Buitenlandse Zaken en Scheepvaart); de Raad voor Bin
nenlands Bestuur (omvattende de ministers van Binnenlandse Zaken, 
Justitie, Sociale Zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Finan
ciën en Oorlog); de Raad voor Economische Aangelegenheden (omvat
tende de ministers van Buitenlandse Zaken, Handel en Nijverheid, 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Financiën, Sociale Zaken 
en Verkeer en Energie); en de Raad voor Herstel en Wederopbouw 
(omvattende de ministers van Openbare Werken, Binnenlandse Zaken, 
Verkeer en Energie, Handel en Nijverheid, Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, Sociale Zaken, Financiën en Scheepvaart). Van al 
deze raden werd Schermerhorn de voorzitter. De bedoeling was dat 
groepen van onderwerpen, die nauw bij elkaar hoorden, aan deze raden 
werden gedelegeerd, in de verwachting dat wrijvingsvlakken binnen het 
kabinet in pleno dan minimaal zouden zijn.
In diezelfde eerste bijeenkomst van het nieuwe kabinet werd Drees op 
voorstel van Van Kleffens aangewezen als Vice-Minister-President. 
Ook de benoeming van de secretaris kwam aan de orde. Het reglement 
van orde van de Ministerraad schreef op dat moment nog voor dat die 
functie moest worden vervuld door een minister, telkens voor één jaar. 
Schermerhorn vond dit bezwaarlijk. Hij achtte het gewenst dat de Mi
nisterraad de beschikking kreeg over een permanent secretariaat, waar
aan dan verschillende werkzaamheden konden worden opgedragen 
waarmee men een minister niet kon belasten; in het nieuwe reglement 
van orde zou dit ook zo worden geregeld. De Ministerraad ging ermee 
akkoord dat Schermerhorn zou uitkijken naar een vaste secretaris voor 
de Raad en het secretariaat zou organiseren. Secretaris zou de eerste 
maanden mr. C. Droogleever Fortuyn zijn, die in de notulen voort
durend sprak van „de President”, daar waar Schermerhorn aan het 
woord was geweest! In het najaar van 1945 werd hij opgevolgd door 
mr. P. Sanders. Van de uitbouw van een secretariaat kwam overigens 
voorlopig niets terecht.62
Andere zaken, die in de eerste vergadering van het nieuwe kabinet ter 
sprake kwamen, betroffen de toestand in Nederlands-Indië, de verhou
ding met Duitsland en de rede die Schermerhorn de volgende dag voor 
de radio zou houden om bij het niet-functioneren van de Staten-Gene- 
raal de regering aan het Nederlandse volk te presenteren. Op- of aan
merkingen over die rede werden nauwelijks gemaakt.63

3. Het regeringsprogramma

De Koningin leidde op die 27e juni voor radio „Herrijzend Neder
land”, ’s avonds om acht uur, de Minister-President in. Zij roerde in 
haar korte, zes minuten durende toespraak drie thema’s aan. Allereerst 
memoreerde zij enkele „sterke lichtpunten”, welke overigens niet als
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zodanig algemeen aanvaard werden -  men denke aan de adviezen van 
Bruins Slot en Tilanus aan de Koningin in mei „het feit, dat wij in 
den donkeren tijd, die achter ons ligt, naar elkaar gegroeid zijn, het 
duidelijk merkbare verlangen naar eendracht, de groeiende gemeen
schapszin en het onderling vertrouwen en naastenliefde” ; verdere ont
wikkeling van de drang naar saamhorigheid noemde zij een van de 
eerste plichten. Vervolgens deed zij een beroep op de bondgenoten 
om Nederland in de ergste nood tegemoet te komen en om te bevorde
ren dat de in Duitsland aangetroffen geroofde goederen zo spoedig 
mogelijk aan Nederland werden teruggegeven. Ten slotte wees zij op 
de plicht om na de bevrijding van „grooter Nederland onder de keer
kringen” het vernieuwde koninkrijk op te bouwen, uiteraard, zonder 
dat zij dat vermeldde, in de geest van haar redevoering van 6 decem
ber 1942.

De rede van Schermerhorn, die anderhalf uur in beslag nam, had in
houdelijk alle elementen in zich om te worden beschouwd als een echte 
regeringsverklaring: hij legde verantwoording af van de kabinetsfor
matie en ontvouwde het programma van de nieuwe regering.
In de opdracht, welke de formateurs hadden gekregen: een nationaal 
kabinet te vormen voor herstel en vernieuwing, lag, zo meende Scher
merhorn, niet alleen een streven besloten naar herstel van het mate
riële bestaan en van alles dat het geestelijk klimaat bepaalde en het 
volk dierbaar was, maar ook een zoeken naar een synthese: „het 
scheppen van nieuwe vormen, waarin de wezenlijke geestelijke waar
den, die ons volksleven door de eeuwen heen hebben gedragen en be- 
heerscht, tot nieuwe uitdrukking en als het kan, tot nieuwe heerlijkheid 
zullen komen”. Daarnaast moest de regering haar taak in de allereerste 
plaats zien in de oorlogvoering tegen Japan en in de bevrijding van 
Indonesië. Gelet op de aard van die taken noemde Schermerhorn het 
begrijpelijk dat de Koningin deze slechts had willen toevertrouwen aan 
een nationaal kabinet. Bij de vorming daarvan hadden de formateurs 
zich geplaatst gezien voor een aantal tegenstellingen, ten aanzien waar
van zij hadden getracht tot een zo groot mogelijke synthese te komen. 
Vooreerst was er de houding van de voormalige illegaliteit tegenover 
de zgn. legale wereld. Voor de formateurs was het zaak geweest de 
drang van de illegaliteit om ook na de bevrijding maatschappelijk tot 
gelding te komen in juiste banen te leiden. In de verzetswereld lag 
weliswaar een bij uitstek vruchtbare scheiding der geesten, maar had 
de drang de vrije loop gekregen, dan was de neiging ontstaan de ille
galiteit invloed te verschaffen langs staatkundige weg en dat vond 
Schermerhorn gevaarlijk. „Het staatkundig leven immers voltrekt zich 
nu eenmaal naar andere gezichtspunten, dan die welke gelden bij de 
selectie van persoonlijkheid en karakter, van durf en onbuigzaamheid,
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zooals die zich in de wereld van het verzet heeft geopenbaard.”
Verder hadden de formateurs rekening moeten houden enerzijds met 
degenen die hun politiek tehuis in de bestaande partijen bleven zien en 
anderzijds met hen die wijzigingen in de politieke structuur verwachtten 
en nastreefden. Ook hadden zij niet voorbij kunnen gaan aan de grote 
massa van hen die het inzicht dat het zich politiek organiseren een 
burgerplicht was, pas tijdens de bezetting hadden verworven of pas 
na de laatste verkiezingen de stemgerechtigde leeftijd hadden bereikt. 
Ten slotte waren er het verschil tussen degenen die de oorlog in bezet 
Nederland en hen die die tijd elders hadden doorgebracht, en ook de 
na september 1944 door het verloop van de bevrijding gegroeide tegen
stelling tussen noord en zuid.
Na te hebben erkend dat bij de gegeven zeer grote verscheidenheid van 
meningen een volkomen synthese op al deze punten niet was bereikt, 
kwam Schermerhorn te spreken over het beleid dat de regering van 
plan was te gaan voeren. De strekking van dat beleid -  gezien de sterke 
vertegenwoordiging van de SDAP en de NVB kon het niet verbazen -  
vertoonde in grote lijnen overeenkomst met hetgeen Drees in zijn ad
vies aan de Koningin op 17 mei had uiteengezet. Wel waren de sociaal- 
economische paragrafen niet zo gedetailleerd en waren de scherpe kan
ten van Drees’ advies, met name in de belastingsfeer, afgeslepen.
Op het terrein van de buitenlandse politiek nam de deelneming aan de 
oorlog tegen Japan de belangrijkste plaats in. Daarnaast zou de ver
houding tot Duitsland bijzondere aandacht vragen. De regering stelde 
zich op het standpunt dat aan de rechten van Nederland: schadever
goeding en teruggave of restitutie van gestolen goederen, niet tekort 
mocht worden gedaan terwille van de wederopbouw van het Duitse 
bedrijfsleven. Zij aanvaardde de gedachte van de minister van Buiten
landse Zaken, Van Kleffens, onder de oorlog geuit in het vooraan
staande Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs,64 om de mogelijkheid 
tot schadevergoeding door middel van annexatie van Duits gebied open 
te houden. Annexatie was binnen de regering een controversiële zaak; 
in ieder geval was van Drees bekend dat hij er een uitgesproken tegen
stander van was.65 Vandaar waarschijnlijk de toevoeging in het rege
ringsprogramma dat annexatie een zaak was die moest worden gedra
gen of verworpen door het zedelijk besef en het zakelijk inzicht van het 
volk en dat eerst een openbare discussie was gewenst, opdat de pu
blieke opinie zich in bezonkenheid een oordeel kon vormen.
Ten aanzien van het leger gold dat de vorming ervan in de allereerste 
plaats moest zijn gericht op de strijd om de bevrijding van Indië, ver
volgens op de bezetting van Duitsland, ten aanzien waarvan de regering 
meende een internationale verplichting te hebben. De Binnenlandse 
Strijdkrachten zouden worden omgevormd tot onderdelen van de Ne
derlandse krijgsmacht. De sterkte van de marine werd afhankelijk ge
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steld van de beschikbaarheid van materieel en manschappen met oor
logservaring en kennis van modem materieel.
In het kader van het herstel van normale gezagsverhoudingen beloofde 
de regering vóór 1 september 1945 het Militair Gezag te zullen liqui
deren. Zij besefte dat het naast elkaar werken van een burgerlijk be
stuur en van het Militair Gezag, vooral op lager niveau, de gezagsver
houdingen bemoeilijkte. Daar waar alle bestuursorganen en de gehele 
technische situatie vrijwel ongeschonden waren gebleven, kon de li- 
quidering sneller plaatsvinden dan in een zwaar getroffen gebied. 
Richtsnoer zou daarom zijn dat het civiele bestuur in staat moest zijn 
om de bestuurstaak volledig over te nemen.
Voor een terugkeer naar normale gezagsverhoudingen achtte de rege
ring liquidatie van het Militair Gezag alleen uiteraard niet voldoende; 
ook het herstel van de vertegenwoordigende instellingen noemde zij 
hiervoor noodzakelijk. De Minister-President wees erop dat op dit 
punt nooit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften kon 
worden gehandeld. Daarop bracht hij het compromis ten aanzien van 
het parlement ter sprake. Naar zijn verwachting zou het nog wel een 
jaar duren, voordat er verkiezingen konden worden gehouden. Niet 
alleen de technische mogelijkheden waren bepalend voor het tijdstip, 
ook moest het volk de gelegenheid krijgen om zich te bezinnen op de 
nog weinig stabiele politieke situatie, een proces dat ernstig werd ver
traagd door het beperkte geestelijke verkeer en de zeer onvoldoende 
functionerende pers. Een uitspraak van het volk op een eerder tijdstip 
was echter niet uitgesloten, namelijk indien de regering voor beslissin
gen van zeer grote draagwijdte kwam te staan of in conflict geraakte 
met het noodparlement. Voor de samenstelling van de gemeenteraden, 
gebaseerd op het KB van 12 april 1945, stelde de Minister-President 
een wijziging in de uitvoeringsbesluiten in het vooruitzicht. De indruk 
dat de Provinciale Staten spoedig zouden terugkeren, werd wel gewekt, 
maar Schermerhorn liet zich op dit punt niet concreet uit; hij kon dit 
ook niet doen omdat bij de formatie door Beel was bedongen dat, be
houdens die wijziging in de uitvoeringsbesluiten, er niets zou veran
deren in de KB’s van april 1945. Ten slotte zou de regering zich, ter 
verkleining van de afstand tussen de burger en de overheid, regelmatig 
laten adviseren en zou zij aan bepaalde colleges een zelfstandige taak 
en verordenende bevoegdheid geven.
Sprekende over de zuivering en de bijzondere rechtspleging zag Scher
merhorn het als een ernstige taak van de regering in deze doortastend 
op te treden, opdat aan „dit kankergezwel in ons volksleven” zo spoe
dig mogelijk een einde zou komen; opdat men na een bepaalde termijn 
niet de kans liep op verantwoordelijke posten personen te ontmoeten 
die zich tijdens de bezetting onvaderlandslievend hadden gedragen; ten 
slotte opdat weer een gevoel van zekerheid zou ontstaan en niemand
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meer behoefde te vrezen elk ogenblik te kunnen worden bedreigd met 
beschuldigingen waarvan het aan hem was de onjuistheid te bewijzen. 
Bij de zuivering van het ambtelijk apparaat benadrukte Schermerhorn 
dat de eisen scherper moesten worden gesteld, naarmate de betrokkene 
een hogere positie bekleedde. De regering zou ten aanzien van het be
drijfsleven komen met voorstellen voor een tuchtrechtelijke beoorde
ling. De wederopbouw van het bedrijfsleven mocht echter niet meer 
dan strikt noodzakelijk worden gestoord: verwijdering en vrijheidsbe
roving zouden moeten worden beperkt tot de ernstige gevallen. Ingrij
pende financiële maatregelen zouden iedere winst, voortgevloeid uit 
samenwerking met of hulpverlening aan de vijand, teniet doen. Een 
snelle zuivering zou de politie ondergaan, waama dat apparaat de po
litieke opsporingsdienst in handen zou krijgen. Het onderzoek zou 
worden toevertrouwd aan daartoe te scheppen, uit justitieel oogpunt 
bevoegde organen. Er moest sneller worden gestraft, er zou meer vrij
heid in de strafmaat moeten komen en er zouden betere garanties voor 
een rechterlijke beoordeling moeten worden gegeven. Over de moge
lijkheid tot verschijning of definitief verbod van bladen zou de regering 
spoedig een beslissing nemen, waarbij de rechten van de bonafide ille
gale pers behoorlijk zouden worden gewaarborgd.
Vervolgens vroeg Schermerhorn de aandacht van zijn luisteraars voor 
de voorziening in de directe materiële nood. De voedselvoorziening, 
de huisvesting en de verschaffing van huisraad, kleding en schoeisel 
leverden de grootste problemen op. De Minister-President zag slechts 
twee mogelijkheden om het volk van de ondergang te redden: invoer, 
maar overal bestond er gebrek aan goederen, en daarom vooral op
voering van het eigen productie-apparaat door een uiterste inspanning 
van eenieder. „De Regeering zal er alles op zetten het Nederlandsche 
volk te doordringen van het besef, dat onze arbeidskracht vrijwel het 
eenige is, dat ons gelaten werd. . . .  Werkelijke welvaart voor iedereen 
kunnen wij alleen maar opbouwen op de grondslag van het herstel van 
ons productievermogen, d.w.z. door arbeid. Zoolang wij als volk in de 
praktijk van ons leven geen ernst maken met onze zedelijke plicht tot 
arbeid blijven wij een volk van arme menschen.” Deze woorden waren 
een ernstige oproep aan iedereen om weer aan het werk te gaan; zij 
konden tevens zo worden geïnterpreteerd dat werd bedoeld te zeggen 
dat stakingen in de periode van wederopbouw niet verantwoord waren. 
In de paragraaf over de „rechtsorde van de arbeid” kondigde Scher- 
merhom in ieder geval aan dat aan hen die redelijke arbeid weigerden, 
„onder welk voorwendsel dan ook”, geen wachtgeld mocht worden 
uitgekeerd.
Hierna kwam een aantal onderwerpen aan de orde, die niet zozeer be
trekking hadden op onmiddellijk te treffen maatregelen, met uitzonde
ring van enkele op financieel terrein, en aan de hand waarvan de re-
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gering zich een signatuur verschafte, die onder weglating van de scher
pe kanten leek op de signatuur van de SDAP en de NVB.
Er zou een algemeen sociaal economisch-financieel plan worden op
gesteld met richtlijnen voor het te voeren beleid. Een wetenschappelijk 
bureau, bemand met eersterangs krachten uit wetenschap en praktijk, 
diende op aanwijzing van de Ministerraad en aan de hand van gegevens 
van departementen en het georganiseerde bedrijfsleven dit plan te ont
werpen. Essentiële onderdelen ervan vormden de belastingpolitiek, de 
prijs- en loonpolitiek, de sociale politiek en de analyse van de arbeids
markt en de investeringen. In de eerste plaats had de regering behoefte 
aan een noodplan-1945; tegelijkertijd diende een herstelplan 1946-1948 
te worden ontworpen, waarin met name de bouwnijverheid in een lan
ger tijdsbestek moest worden gezien.
Ten aanzien van de bedrijfsorganisatie bleef de regeringsverklaring 
vaag. Er zouden grote samenvattende eenheden komen, waarin over
heid, ondernemers en arbeiders hun plaats zouden hebben en die onder 
goedkeuring van hoger gezag voor de bedrijfstakken algemeen bindende 
regelen op sociaal en economisch terrein konden vaststellen. Concreter 
was wat werd gezegd over de positie van de werknemer. De arbeids
voorwaarden dienden te worden geregeld in overleg tussen de samen
werkende werkgevers- en arbeidersorganisaties, onder toezicht en voor 
zover nodig met beslissing van de overheid, een hoogst belangrijke op
merking omdat daarin in feite lag besloten dat bonden die buiten die 
samenwerking bleven, geen erkenning zouden kunnen vinden. De re
gering zou een minimumlevensstandaard waarborgen en aansturen op 
een betere verhouding tussen de verschillende categorieën dan vroeger. 
Wachtgeldregelingen en werkloosheidsuitkeringen zouden een ander 
karakter krijgen dan de vooroorlogse steun. Er zou uitbreiding worden 
gegeven aan de sociale verzekeringen en voorzieningen, waarbij ver
betering van de ouderdomszorg de hoogste prioriteit genoot.
De nationalisatie, waaraan in het advies van Drees aan de Koningin 
ruime aandacht was besteed, zou vooralsnog beperkt blijven tot het 
mijnbedrijf en de Nederlandsche Bank. In hoeverre andere bedrijfstak
ken of ondernemingen zouden overgaan naar publieke of semi-publieke 
eigendom, zou nog worden bestudeerd.
Op financieel terrein zag de regering drie grote problemen: de vast
stelling en regeling van de erfenis der laatste vijf jaren; de financiering 
van de lopende buitengewone uitgaven voor de oorlogvoering, de nood
hulp en de steun bij de wederopbouw en het op gang brengen van de 
bedrijven; ten slotte de dekking van de normale publieke uitgaven met 
inachtneming van een groeiende overheidstaak. Erkenning van de be
staande openbare schuld en het toekennen van een tegemoetkoming in 
geleden personele en materiële oorlogsschade beschouwde de regering 
als een nationale verplichting. Daarom moest er voor worden gezorgd
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dat de bestaande geldovervloed geen ontoelaatbare prijsstijging veroor
zaakte en het voortbestaan van een zwarte markt niet in de hand werk
te en dat deze overvloed zo spoedig mogelijk verdween. Om de open
bare schuld dragelijk te maken zouden er enige heffingen ineens wor
den opgelegd, naar draagkracht en rekening houdend met de mate 
waarin men van de oorlog had geprofiteerd. De buitengewone uitgaven, 
die een sluitende begroting voorlopig onmogelijk maakten, dacht de 
regering te dekken door leningen voor een deel in het buitenland te 
plaatsen. Ten behoeve van de financiering van het economisch herstel 
zou een Nationale Herstel Financieringsmaatschappij worden opge
richt die in die kredietbehoeften zou kunnen voorzien, waarvoor de 
middelen van de particuliere banken ontoereikend waren. Het belang
rijkste onderdeel van de financiële paragraaf behoorde de passage over 
de dekking van de gewone uitgaven te zijn; voornemens op juist dit 
punt kenschetsen een kabinet. Was Drees in zijn advies opnieuw uit
voerig geweest over de soorten belastingen die hij wenste te zien ge
heven, de regeringsverklaring bleef ook hier vaag, al kon men tussen 
de regels door voldoende lezen. „De onvermijdelijk groeiende over
heidstaak, m.n. op sociaal en cultureel gebied en de financiële gevol
gen, die noodzakelijk voortvloeien uit de gewijzigde internationale 
positie van ons land, brengen mede, dat de belastingopbrengsten groot 
zullen moeten zijn. Zal de volkshuishouding in staat zijn, zonder te 
zeer in haar ontplooiing te worden geremd, aan dezen eisch te voldoen, 
dan moet het nationaal inkomen, zowel in nominalen als in reëelen 
zin stijgen. En bij de keus der belastingen én bij de besteding der over
heidsgelden zal daarmede zoveel mogelijk moeten worden gerekend. 
Naast het zuiver fiscale zal dus aan het sociaal-economische gezichts
punt in de begrotingspolitiek de plaats worden verleend, die daaraan 
volgens nieuwere inzichten toekomt.”
Een volgend punt, waarmee de regering duidelijk kleur bekende, vorm
de het cultuurbeleid. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen zou de centrale plaats worden, vanwaaruit de volksopvoeding 
in de breedste zin kon worden bevorderd. „Het onderwijs in de engere 
betekenis des woords, de opvoeding in den ruimeren zin en de zorg 
voor de Nederlandsche beschaving zullen daartoe als terreinen, welke 
elk afzonderlijk de grootste aandacht verdienen, niettemin nauw ver
bonden moeten zijn. Radio en film zullen bij dit Departement worden 
getrokken. Op het gebied der kunst zal de Regeeringsbemoeiing van 
den grond af moeten worden georganiseerd, hetzelfde geldt voor de 
volksopvoeding in den ruimsten zin, daaronder begrepen de lichame
lijke opvoeding en de jeugdbeweging.” Er werd een algehele reorgani
satie van het onderwijs aangekondigd, voor te bereiden door oud-mi- 
nister Bolkestein, die al voor de oorlog plannen daartoe had ontworpen
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en deze plannen kon aanvullen en verdiepen door zijn in de Angel
saksische landen opgedane ervaring.
Tot slot van de uiteenzetting over het te voeren beleid besprak Scher- 
merhom de in te stellen Regeringsvoorlichtingsdienst. De regering 
dacht deze dienst twee taken toe: voorlichting verstrekken over het 
regeringsbeleid en „oog en oor” van de regering zijn, d.w.z. haar op de 
hoogte houden van hetgeen er in den lande omging.

De reacties in de pers op deze programmarede waren niet ongunstig; 
zelfs van bladen die zich niet direct betrokken voelden bij dit kabinet. 
De meeste commentaarschrijvers namen een afwachtende houding aan 
of, zoals Trouw66 het uitdrukte: „Wat overheerschen gaat moet nog 
blijken”. Sommige bladen, waaronder Vrij Nederland,67 prezen het ka
binet dat het niet was blijven steken „in het labyrinth der acute maat
regelen”, maar tevens „het doel van de reis” had aangegeven. Pieter 
’t Hoen sprak in Het Parool van een socialistische koers, die het ka
binet terecht wilde gaan varen, omdat alleen zo de ontzaglijke moei
lijkheden konden worden overwonnen.6S Voor De Tijd, die ook niets 
dan lof had voor de aankondiging van vérstrekkende en langdurige 
herzieningen in plaats van de formulering van een éénjaarsplan, was 
het evenwel een geruststellende gedachte dat de beslissing in handen 
lag van de volksvertegenwoordiging.69 Haast lyrisch moet Gerard Knu- 
velder op de lezers van De Nieuwe Eeuw zijn overgekomen. „Het 
vaak onsamenhangende, in vage beloften wegzwevende proza, waarmee 
vóór de oorlog de ministers de Koningin voor de volksvertegenwoordi
ging lieten treden, is vervangen door een rede ten aanhoren van geheel 
het volk, -  een rede, die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaat. 
Hier sprak een man die wist wat hij wilde, en hij sprak klaarblijkelijk 
namens een homogene ministerraad. . . . Het komt ons voor, dat het 
katholieke volksdeel, dat in zijn brede lagen zonder twijfel vooruitstre
vend denkt, zich con amore achter dit anti-kapitalistisch, waarlijk so
ciaal doordacht en nationaal doorvoeld regerings-programma stellen 
kan. . . .  Deze regering heeft het Nederlandse volk het programma ge
geven, waaraan op dit historisch ogenblik behoefte bestond. Aux 
grands maux les grands remèdes. In deze noodtoestand schenkt de 
regering ons volk een programma, dat volledig zin geeft aan de inspan
ning van alle nationale krachten.”70 Ook Het Binnenhof schreef in 
deze toon: „De rede van den nieuwen minister-president heeft het volk 
een gevoel van herademing gegeven. . . .  Deze rede is de bevestiging 
van een democratische staatsvorm, zooals deze alleen door cultuurvol
ken, vast van wil, kan worden gedragen. Immers, hij heeft een volk, 
dat vijf jaar nood en lijden heeft gekend, niets verdoezeld. . . .  Nu, na 
deze rede weet het Nederlandsche volk, wat er zal worden gedaan, 
maar ook wat er zal worden geëischt. . . .  Wij weten, wat de toekomst
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vraagt en dat wij dezen man, die in zoo moeilijke oogenblikken het 
roer van staat in handen heeft genomen, met al onze krachten zullen 
moeten bijstaan.”71 Natuurlijk waren er ook wel kritische stemmen. 
Vrij Nederland gaf daarvan de volgende indruk: „Zoo miste de „Volks
krant” plannen tot hervorming der democratie, terwijl daarentegen „De 
Waarheid” nu al corporatieve gedachten proefde. „Trouw” zag spoken 
op het gebied van ingrijpende onderwijshervormingen, waaraan eerst 
verkiezingen behoorden vooraf te gaan. „Parool” vatte de niet over
duidelijke zinspeling op de rol van de oude Staten-Generaal bij de tot
standkoming van een Nood-parlement op als een bedenkelijk succes 
voor het „ancien régime” van vóór 1940.”72

4. Het debat in de Tweede Kamer

Pas vele maanden na het bekend worden van het regeringsprogramma 
kreeg de Tweede Kamer gelegenheid om over de kabinetsformatie met 
het nieuwe kabinet van gedachten te wisselen. Eerst moest het parle
ment weer in functie treden en het duurde tot 20 november eer het zo
ver was. Op 11 december diende het kabinet een „Nota omtrent een 
aantal punten van Regeeringsbeleid”73 bij de Tweede Kamer in, waarin 
verantwoording werd af gelegd voor de regeringsdaden tot dat tijdstip; 
hierin kwam ook een passage over de kabinetsformatie voor. Die pas
sage besloeg slechts vier korte alinea’s van de 26 pagina’s tellende 
Nota. De Kamer werd ervan op de hoogte gebracht dat de Koningin 
zich eerst had laten voorlichten door personen van verschillende rich
ting en dat de formateurs geen besprekingen hadden gevoerd met de 
politieke partijen langs de formele weg, maar enkel met leidende per
sonen van verschillende groeperingen contact hadden gehad. Voor de 
grondslag van het kabinet werd verwezen naar de programmarede van 
27 juni; het predicaat „nationaal” werd uitdrukkelijk vermeden: de 
formateurs hadden er naar gestreefd een kabinet samen te stellen op 
een zo breed mogelijke grondslag. Ten slotte werd opgemerkt dat bij 
de keuze van de ministers niet uitsluitend was gelet op de instemming 
met het programma, maar evenzeer had meegeteld of men ook als per-* 
soonlijkheden aan elkaar vertrouwen kon geven. Nu was het aanvanke
lijk de bedoeling geweest dat de Kamer op 18 december aan deze pas
sage een debat zou wijden, maar Schermerhorn was in verband met de 
overkomst van de Luitenant-Gouvemeur-Generaal uit Indië enige da
gen verhinderd.74 Op 8 januari, ruim een half jaar na het eerste op
treden van het kabinet, mocht de Kamer over het totstandkomen van 
het kabinet het hare zeggen.
De rij van sprekers op die 8e januari werd geopend door Deckers 
(RKSP-KVP), de voorzitter van de grootste fractie. Hij verkeerde in 
een ridderlijke bui, zoals De Volkskrant het uitdrukte,75 en hield een
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vriendelijke rede, vriendelijker dan Kortenhorst in zijn boek over de 
parlementaire geschiedenis 1940-1946 doet voorkomen.76 Volgens Kor
tenhorst zou Deckers hebben gezegd dat de katholieke fractie zich 
gouvernementeel zou opstellen, „ondanks grote principiële bezwaren”. 
Welnu, de katholieke fractie zegde volop steun toe bij het streven naar 
synthese waar zich een verscheidenheid van meningen openbaarde, 
speciaal de synthese tussen de illegaliteit en de „loyale” wereld. Over 
principiële bezwaren repte Deckers met geen woord. Hij deed alleen 
een beroep op de regering ruimte te laten voor het particulier initiatief, 
waaraan volgens zijn fractie heel wat kon worden overgelaten, wat de 
staat aan zich had getrokken. Ook bekritiseerde hij, terzijde overigens, 
het optreden van Schermerhorn in de NVB. Kortenhorst doet het 
voorkomen, alsof Deckers aan de regering zou hebben gevraagd hoe de 
verklaring in de Nota dat de formateurs hadden getracht het kabinet 
op een zo breed mogelijke basis samen te stellen, viel te rijmen met de 
erkenning dat er geen contact was geweest met de politieke leiders; 
naar die vraag zal men in de Handelingen tevergeefs zoeken. Nee, in 
de rede van Deckers overwoog vriendelijkheid. „Al zijn partij en frac
tie aan de samenstelling van het Kabinet en het ontwerpen van zijn 
program volkomen vreemd, het Kabinet vindt ons niet tegenover zich”, 
aldus Deckers. „De Katholieke Kamerleden zijn niet in de oppositie. 
Zij willen het Kabinet steunen, waar hun dit mogelijk is. . . .  Tot het 
bieden van steun bestaat werkelijk alle aanleiding.” Hij noemde het, 
wellicht met enige ironie, een plicht van ridderlijkheid dat een politiek 
ervaren college als de Kamer een kabinet, waarvan vele leden voor het 
eerst een schrede zetten op het moeilijke veld der politiek, met voor
komendheid tegemoet trad. Vervolgens vond hij dat men het kabinet 
dankbaar moest zijn dat het in deze zware tijd het bewind had willen 
aanvaarden.77
Deckers gaf, anders dan bij beschouwingen over kabinetsformaties ge
bruikelijk is, het ministerie geen etiket, wat kon impliceren dat hij het 
veeleer beschouwde als een noodkabinet voor de gegeven bijzondere 
situatie. Van der Goes van Naters, de voorzitter van de SDAP-fractie, 
besteedde daarentegen een groot deel van zijn rede aan het karakter 
van het kabinet. Hij noemde het kabinet nationaal, in die zin dat het 
een ruim gedeelte van de geestelijke cirkel van het volk representeerde. 
Parlementair was het niet, omdat de formateurs geen contact hadden 
gezocht met de fracties. Dat contact was materieel en psychologisch 
ook niet mogelijk geweest. Het partij-politieke leven was er indertijd 
nog teveel voor in gisting geweest en het contact had niet beperkt kun
nen blijven tot de fracties, omdat een belangrijk deel van het openbare 
leven en de publieke opinie werd gedragen door stromingen, die nog 
niet in een politieke partij haar bedding hadden gevonden. Extra-par- 
lementair kon men het kabinet ook niet noemen, omdat dat een theore
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tische mogelijkheid van een parlementair kabinet veronderstelde. Toch 
was de regering z.i. geen noodregering, die na de verkiezingen zonder 
meer moest terugtreden; daarvoor steunde zij op een te duidelijke 
grondslag: „een nationale democratie, die zich wil verwezenlijken door 
herstel en vernieuwing, waarbij de nadruk valt op een geestelijk-zedelijk 
uitgangspunt én op het aanvaarden van een nationaal welvaartsplan, 
met socialisatie, en ordening van het bedrijfsleven, als middelen tot 
structurele hervorming der Nederlandsche samenleving.”78 
De voorzitter van de ARP-fractie, Jan Schouten, vond het daarentegen 
terecht dat in de Nota niet meer werd gesproken van een nationaal 
kabinet. Nationaal had het kabinet immers alleen kunnen zijn, wan
neer daarin alle belangrijke principiële politieke stromingen waren ver
tegenwoordigd, die zich wensten te bewegen binnen de Nederlandse 
staatsorde en bereid waren mee te werken aan het herstel en de we
deropbouw. Dat kwam er op neer dat het kabinet niet nationaal kon 
zijn, als niet ook de anti-revolutionairen erin waren opgenomen. De 
communisten voldeden duidelijk niet aan Schoutens voorwaarden. Nu 
drukten volgens Schouten de NVB en de SDAP hun stempel op het 
kabinet. „Blijkbaar is het de leidende gedachte geweest een Kabinet 
met zulk een signatuur te vormen en zijn de strevingen naar het tot 
stand brengen van een z.g. synthese op de verschillende . . .  punten aan 
die gedachte ondergeschikt gemaakt.” Kritiek had Schouten ook op het 
formaat van de ministers. Zijns inziens ontbrak het aan „voldoende 
ervaren stuurlieden, voor wie het koers bepalen en besturen in storm- 
getij een vertrouwde zaak is”. Zijn hoofdbezwaren richtte Schouten 
tegen het programma; hij achtte dat overladen. Naar zijn mening was 
daarin zoveel aan de orde gesteld dat het zelfs in normale staatkundige 
omstandigheden alleen kon worden verwezenlijkt in een betrekkelijk 
lange reeks van jaren. Als voorbeeld noemde hij de culturele paragraaf. 
Schouten zag het als een eis van de tijd dat de regering zich beperkte 
tot het herstel en de wederopbouw van staat en maatschappij; het ka
rakter van de regeringsperiode bracht dat met zich mee. Juist voor de 
eendrachtige samenwerking van alle beschikbare krachten ten bate van 
het herstel en de wederopbouw was het noodzakelijk dat de regering 
niet optrad in een richting die anticipeerde op de ontwikkeling die zich 
zou kunnen voordoen nadat een zekere stabiliteit was bereikt; zij mocht 
niet het initiatief nemen tot een strijd om principiële vraagstukken. In 
dit verband wees Schouten op de problemen van de eigendom en de 
overheidsleiding op cultureel gebied, de geleide economie en de be
drijfsorganisatie; hij vond dat het kabinet deze zaken buiten het pro
gramma had moeten houden, omdat zij niet zo urgent waren, dat zij in 
de eerste tijd „op de dagorde voor de practische Staatswerkzaamheden” 
moesten staan. Hij had er bezwaar tegen „dat men socialistische prin
cipes in de gegeven omstandigheden tot heerschappij in het Regeerings-
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beleid wil brengen, want dat staat in den weg aan de noodzakelijke 
eendracht. De allereerste taak, waarvoor wij staan, is het beredderen 
van den zeer desolaten boedel.”79
Alle sprekers betreurden het feit dat de anti-revolutionairen buiten het 
kabinet waren gebleven; niemand deed dat zo sterk als Joekes (VDB), 
die op 9 januari aan het woord kwam. „Hoezeer deze partij uitgaat 
van beginselen, welke de onze niet zijn, vaststaat, dat zij, kracht put
tend uit een dogmatisch geloof, behoort tot de groepen, die het stevigst 
weerstand hebben geboden in den strijd tegen den overweldiger. Vast
staat ook haar trouw aan de democratische beginselen.” Verder hield 
Joekes zich op de vlakte. Het kabinet kon wel rekenen op deze fractie, 
maar de vrijzinnig-democraten stonden sceptisch tegenover de haal
baarheid van het programma; verwezenlijking van meer dan een eerste 
begin werd hier niet verwacht.80
De liberale woordvoerder Bierema vond de positie van het kabinet in 
het parlement zwak. Het kabinet kon alleen zeker zijn van de steun 
van de SDAP- en de VDB-fraoties en het moest dus werken met wisse
lende meerderheden. Dat kwam, aldus Bierema, omdat er zelfs niet kon 
worden gesproken van een brede basis in de vooroorlogse zin. Gezien 
de ervaringen in het verleden met extra-parlementaire en crisis-kabinet- 
ten verwachtte hij niet veel goeds van dit kabinet. Vervolgens nam hij 
het begrip „socialisme” op de korrel. Volgens hem werd daarmee geto
verd om allerlei tegenstellingen te verbloemen. „Thans spreekt men van 
een democratisch-, personalistisch-, geestelijk- en wetenschappelijk so
cialisme. Het mantelbegrip socialisme kan slechts verwarring stieten 
en wezenlijke meningsverschillen verdoezelen.” In dit licht bezien be
twijfelde hij of alle leden van het kabinet zich konden vinden in de 
kwalificatie: kabinet met een socialistische inslag, die Van der Goes' 
van Naters had gegeven. In ieder geval voelde zijn fractie zich „bij een 
Regeering van zoo eenzijdige samenstelling als bij het huidige Kabinet 
het geval is, waarbij met de in onze groep levende beginselen en wen- 
schen weinig of geen rekening wordt gehouden” , in de oppositie ge
dwongen, al zou die loyaal zijn. De regering zou haar op haar weg vin
den bij het socialisatievraagstuk, zodra het particulier initiatief geweld 
werd aangedaan; zij zou kunnen rekenen op haar medewerking, als zij 
ernstig streefde naar een belangrijke verlaging van de staatsuitgaven en 
aan de uitbreiding van de overheidsdiensten een halt toeriep. Overigens 
was hij het met Schouten eens dat het programma had moeten worden 
beperkt tot het stellen van orde op zaken.81
Namens de CHU-fractie verklaarde Tilanus zich te zullen matigen in 
de kritiek, omdat het kabinet, nu het ene probleem na het andere om 
een oplossing vroeg, voor een moeilijke taak stond. Wel bekritiseerde 
hij fel de opdringerigheid van de NVB ten tijde van de kabinetsfor
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matie; de NVB had in die dagen niets liever gewild dan door over
rompeling haar denkbeelden te verwezenlijken. Zij verspreidde de in- 
druk, dat de oude politieke partijen zouden hebben afgedaan; dit noem
de Tilanus onjuist. Maar de NVB had de beschikking over veel papier 
en maakte daarvan gretig gebruik. In de onstuimigheid van de NVB 
zag Tilanus de reden waarom Schermerhorn, toen de leider van die 
beweging, formateur was geworden. Die keuze vond hij berusten op 
een verkeerd inzicht in de politieke verhoudingen. Wel juichte hij het 
toe dat er een neiging tot eensgezindheid was. „Wij hebben elkaar bij 
den opbouw en de vernieuwing van ons volksleven hard noodig, en 
niets liever zie ik dan, dat we, over de politieke en kerkelijke schei
dingsmuren heen, elkaar de hand geven om door onderling overleg uit 
de moeilijkheden te komen.” Maar het streven om daarvoor iedereen 
in één politieke beweging of één politieke partij onder te brengen achtte 
hij een miskenning van de diepere beginselen, waarnaar het volk leefde. 
„Die beginselen, dat vrij scherp principieel inzicht in de dingen van 
staat en maatschappij, hebben ons volk gestaald. . . . Dat te willen ver
zwakken door een eenheidsbeweging, dat te willen verdoezelen, draagt 
naar mijn inzicht niet bij tot de krachtvorming van ons volk.” Tilanus 
prees echter de Minister-President dat in de programmarede van 27 
juni duidelijk was gesteld dat niet de leuze: het moet alles anders 
worden, leidraad zou zijn. Hij erkende wel dat er veel moest worden 
vernieuwd en hij zegde steun toe wanneer zou worden gestreefd naar 
een structuur, waardoor de sociale gerechtigheid meer, maar niet in 
socialistische richting tot haar recht zou komen. Het kabinet beschouw
de hij als „humanistisch-socialistisch”, een geestesrichting die niet do
mineerde in het Nederlandse volk en op grond waarvan het kabinet 
geen aanspraak kon maken op het predicaat „nationaal”. Met voor
gaande sprekers vond ook Tilanus het programma te breed en te weinig 
geconcentreerd op het eerst nodige: het herstel.82 
Steun voor het feit dat de regering niet wilde blijven stilstaan bij herstel 
en wederopbouw alleen, kreeg het kabinet van Van der Brug die na
mens de fractie van de Christen-Democratische Unie sprak. Van der 
Brug waardeerde het zeer dat het kabinet althans een aanzet gaf tot 
„andere en betere maatschappelijke verhoudingen” . De CDU was een 
grote voorstander van een „radicale omvorming van het wereldleven” 
en vele leden ervan sympathiseerden met de NVB.83 
Ds. Zandt van de SGP besteedde de hem toegemeten tijd hoofdzakelijk 
om de zedelijke verwildering aan de kaak te stellen. Hij achtte die van 
een dergelijke omvang, „dat de dagen niet ver meer in het verschiet 
liggen, waarin ons volk in een zedelijk moeras verzinkt, gelijk het eens 
zoo machtige Romeinsche rijk in het niet verzonk, toen het volk om 
niets anders dan brood en spelen riep”!84
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Hiermee hadden alle fractievoorzitters -  op die van de CPN-fractie na 
die merkwaardigerwijze niet aan het debat deelnam -  het hunne gezegd. 
Opvallend was dat, met uitzondering van de ARP- en SDAP-fractie, 
eigenlijk niemand goed kleur had bekend. Kortenhorst (RKSP-KVP) 
ergerde zich hierover en trachtte alsnog een scheiding der geesten tot 
stand te brengen. Naar aanleiding van een opmerking van Van der 
Goes van Naters dat het programma van het kabinet voor hem het 
socialistische verkiezingsprogramma zou zijn, en naar aanleiding van 
de kennelijke instemming hiermee van Joekes die „met zoetgevooisd 
geluid en honing op de tong” het kabinet was tegemoet getreden, vroeg 
Kortenhorst wat het kabinet nu precies verstond onder socialisatie en 
wat het hiermee hoopte te bereiken. Dit optreden van Kortenhorst 
bracht enige opwinding in de Kamer teweeg. „De ganse Kamer”, meld
de een journalist, „stond om den spreker gegroepeerd en de heer Duy- 
maer van Twist riep al bij voorbaat: „De coalitie komt terug” !”85 Kor
tenhorst vreesde dat het zou gaan om wijzigingen in het productiestelsel 
in anti-kapitalistische zin; het katholieke standpunt stond daar diame
traal tegenover; tegenover een bedrijfsleven in eigendom van de over
heid stelde dit standpunt een bedrijfsorganisatie, waarbij het bedrijfs
leven onder toezicht en leiding van de staat een eigen taak had te ver
vullen.86

Schermerhorn kwam op 10 januari aan het woord. Hij trachtte aller
eerst de rol van de NVB ten tijde van de kabinetsformatie naar aan
leiding van de opmerkingen van Tilanus tot de juiste proporties terug 
te brengen. De gewraakte overrompelingsmethode had uitsluitend be
trekking op het stichten van een nieuwe politieke partij onmiddellijk 
na de bevrijding zonder het overleg met bestaande partijen af te wach
ten, dus niet op het verwezenlijken van haar ideeën via het kabinet, 
zoals Tilanus had gesuggereerd. Na een uiteenzetting van de redenen, 
waarom de anti-revolutionairen en communisten geen deel uitmaakten 
van het kabinet, noemde Schermerhorn het een foutieve opvatting dat 
een kabinet alleen dan nationaal werd genoemd, wanneer het „het vol
ledige spectrum van politiek Nederland” omvatte. „Ik geloof gerust te 
mogen zeggen”, aldus de Minister-President, „dat in de jaren tusschen- 
de twee wereldoorlogen het praedicaat „Nationaal”, de woorden „na
tionale politiek”, „nationale gezindheid”, vaak door dunnere lagen van 
het Nederlandsche volk als eigen kenmerk in den mond zijn genomen, 
zulks met uitsluiting van groote groepen van ons volk, dan thans het 
geval is.” Schermerhorn verzekerde bovendien dat zijn kabinet zich niet 
zou gedragen als zouden de groepen die er niet in vertegenwoordigd 
waren, niet bestaan en met voeten mogen worden getreden. Overigens 
vond hij een discussie over begrippen als „nationaal” en „christelijk” 
niet ter zake; hij zag dat als een pogen van buiten af het kabinet een
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etiket te geven, terwijl het in wezen ging om de daden van de regering 
en niet om het etiket van de ploeg.
De visie van Schouten, dat het kabinet zich uitsluitend moest beperken 
tot „puinruimen”, wilde Schermerhorn niet delen. „Immers, naar onze 
overtuiging had het Nederlandsche volk op het oogenblik der bevrij
ding meer dan ooit behoefte aan een vergezicht. Na jaren van be
nauwenis en vaak van stille overpeinzing, na jaren, waarin men vaak 
twijfelde over den weg, die ons volksleven in de toekomst had te gaan, 
waren wij op het moment der bevrijding als de man, die uit een don
kere tunnel plotseling staat op een wijde vlakte in de stralende zon, 
waarop geen wegwijzer hem aanduidt, hoe hij den weg naar het leven 
terugvindt. Op dat oogenblik was het meer dan ooit noodzakelijk, dat 
aan het volk een duidelijk perspectief werd geboden, belichaamd in 
een programma, dat geenszins de pretentie had in de ambtsperiode van 
dit Kabinet in vervulling te zullen gaan, maar dat aan dit volk de 
richting wees, waarin herstel en vernieuwing door gestadigen taaien en 
volhardenden arbeid over een langere reeks van jaren en misschien 
zelfs over generaties zouden kunnen worden tot stand gebracht.” De 
visie van Schouten kwam volgens Schermerhorn neer op een herstel 
van de situatie van 1940, hetgeen hij psychologisch onmogelijk achtte 
gezien de behoefte, „die na de bevrijding bij menigeen in ons volk 
leeft om een uitweg te vinden voor alle goede plannen, die in de jaren 
van druk waren bedacht”. Wat de wezenstrekken van het perspectief 
betrof, dat het programma bood, kon Schermerhorn zich heel wel vin
den in de karakterisering die Van der Goes van Naters van het kabinet 
had gegeven.
Omdat men van verschillende zijden vanuit verschillende bezorgdheid 
had gevraagd naar de plannen van het kabinet inzake de socialisatie, 
ging Schermerhorn zeer uitvoerig in op deze kwestie; dit mondde uit in 
een pleidooi voor socialisatie. Daarbij werd wel in het vage gelaten, wat 
van dit kabinet op dit punt was te verwachten. „Van dit Kabinet is 
geen Staatssocialisme te verwachten, noch direct noch indirect, omdat 
wij gelooven, dat hierin de menschelijke persoonlijkheid nooit volledig 
tot gelding kan komen. Dat beteekent echter geenszins, dat wij geloo
ven, dat de vooroorlogsche maatschappijvormen geen belangrijke cor
rectie noodig zouden hebben. In tegendeel, wij achten zulke diepin
grijpende hervormingen volkomen onontbeerlijk. Zij beteekenen een 
verschuiving van het accent van den enkeling naar de gemeenschap. 
Alles met inachtneming van de reserve, dat het in laatste instantie 
aankomt op de waarde van de menschelijke persoonlijkheid, zooals zij 
zich openbaart in de verschillende levenskringen van haar activiteit.”87

Kortenhorst zal gelijk hebben, als hij de vraag stelt of Schermerhorn de 
tegenstanders van socialisatie wel had gerustgesteld; daarvoor was het
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vraagstuk van de socialisatie, ook historisch gezien, te zeer iets waar
op de geesten zich scheidden. Maar Kortenhorsts stelling dat onder 
normale parlementaire omstandigheden de levensdraad van het kabinet 
na dit debat zou zijn doorgesneden, lijkt niet ter zake, daar dit kabinet 
alleen in de gegeven omstandigheden mogelijk was. „De nood der tij
den in eigen land, de zorgwekkende toestand in Oost-Indië, het ver
trouwen dat enige ministers . . .  hadden weten te vinden en voor alles 
de op handen zijnde kamerverkiezingen legden zoveel gewicht in de 
schaal, dat het ontketenen van een kabinetscrisis door geen serieus ka
merlid in overweging is genomen.” Ongetwijfeld maakte de zinloosheid 
van het uitlokken van een crisis door de Kamer de positie van het ka
binet sterk. De conclusie van Kortenhorst dat het oordeel over de Mi- 
nister-President en zijn programmarede bepaald ongunstig was en dat 
er, naarmate het debat vorderde, een ijzige sfeer en een geprikkelde 
stemming ontstond, kan bezwaarlijk worden beschouwd als een juiste 
karakterisering van de discussie, die op 11 januari 1946 met Scher- 
merhorns dupliek eindigde. Alleen voor de anti-revolutionairen, voor 
de liberalen en voor Kortenhorst zelf was een dergelijk beeld gerecht
vaardigd.88
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HET HERSTEL VAN DE DEMOCRATIE

III

In vrijwel alle uitlatingen omtrent het herstel van de democratie stond 
de vraag centraal, op welke wijze de Staten-Generaal weer in functie 
zouden kunnen komen. In veel mindere mate ging de aandacht uit naar 
het herstel van de democratie op provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Van essentieel belang in heel het herstelproces was uiteraard het ver
dwijnen van het Militair Gezag.
Op het moment dat de Staten-Generaal hun werkzaamheden hervatten, 
kwam er tevens een einde aan de periode waarin de centrale wetgeving 
bij de regering alleen berustte. De vraag rees of datgene wat de regering 
met een beroep op staatsnoodrecht aan wetgeving tot stand had ge
bracht, achteraf alsnog in een wet, dus met medewerking van de Staten- 
Generaal, moest worden vastgelegd.
Behalve op deze kwesties zal in dit hoofdstuk ook worden ingegaan op 
de voorlichting over het regeringsbeleid. Zolang de Staten-Generaal 
nog niet functioneerden, meende de regering zelf uitvoerige voorlich
ting naar het volk toe te moeten verzorgen. Ook na het weer in functie 
treden van de Staten-Generaal vond de regering het op haar weg liggen 
om niet meer allereerst via de Staten-Generaal, maar rechtstreeks con
tact met de bevolking te onderhouden.
Het spreekt voor zich dat het herstel van de democratie niet was vol
tooid met het weer in functie komen van de vertegenwoordigende in
stellingen. Daarvoor waren deze instellingen voor normale verhoudin
gen te bijzonder van samenstelling; bovendien waren met name de ge
meenteraden gedurende de overgangstijd beknot in hun rechten. Pas 
na verkiezingen zouden de vertegenwoordigende instellingen hun ver
trouwde aanblik kunnen vertonen. Dit hoofdstuk wordt dan ook afge
sloten met een uiteenzetting over de voorbereiding van de eerste na
oorlogse verkiezingen.

1. De Nationale Adviescommissie

Tussen de Grote Adviescommissie der Illegaliteit en het Vaderlands 
Comité was in januari 1945 de afspraak gemaakt dat in afwachting van 
het weer in functie komen van de Staten-Generaal onmiddellijk na de

Aantekeningen op pag. 185.
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bevrijding een Nationale Adviescommissie zou optreden, voor één der
de te benoemen door de GAC en voor de rest door het Vaderlands 
Comité. De NAC zou niet een reële vervanging van de volksvertegen
woordiging moeten worden, maar zou de regering gevraagd en onge
vraagd van advies behoren te dienen in alle aangelegenheden, waarvoor 
de wetgever bevoegd kon worden geacht, in het bijzonder inzake het 
weer op gang brengen van de werkzaamheden van de Staten-Generaal.

De NAC heeft niet veel voorgesteld; leden van de Commissie dachten 
hier niet anders over blijkens hun verklaringen tegenover de Parle
mentaire Enquêtecommissie;1 in zijn memoires noemt Bruins Slot de 
NAC zelfs een flop.2 Dat werd in de eerste plaats veroorzaakt door het 
feit dat de NAC pas eind juli 1945 -  dus tweeëneenhalve maand later 
dan in de bedoeling had gelegen -  ging functioneren; de regering had 
toen al veel belangrijke maatregelen getroffen. Deze vertraging was 
ontstaan door meningsverschillen tussen de GAC en het Vaderlands 
Comité over de criteria, die bij de door hen gezamenlijk te verrichten 
benoeming van de leden van de NAC behoorden te worden toegepast. 
In de GAC ging men ervan uit dat niemand, wiens gedrag in bezet
tingstijd discutabel was geweest, zitting in de NAC zou mogen krijgen, 
terwijl men zich in het Vaderlands Comité, waarvan de kandidaten 
door de GAC mochten worden getoetst, op het standpunt stelde dat in 
ieder afzonderlijk geval het voor en tegen van de houding van de be
trokkene moest worden afgewogen; het Vaderlands Comité achtte dat 
vooral daar van belang waar door uitschakeling van bepaalde personen 
een gehele groep anders niet zou worden vertegenwoordigd in de NAC. 
Het gevolg was dat op het moment van de bevrijding noch de GAC 
noch het Vaderlands Comité gereed waren met het opstellen van de 
kandidatenlijsten. Verdere vertraging ontstond er, doordat het Vader
lands Comité in onzekerheid verkeerde over de terugkeer uit Duitsland 
van een aantal politici, die zonder meer in de NAC thuis hoorden. 
Terwijl het Vaderlands Comité dus nog wilde wachten, beriep de GAC 
zich op de afspraak dat de NAC zelf behoorde uit te maken, hoe de 
repatriërenden zouden worden opgenomen. Het Vaderlands Comité 
vreesde daarvan echter een verbreking van de noodzakelijke continuï
teit, omdat bepaalde leden van de NAC dan na verloop van tijd zouden 
worden vervangen.3 Daarbij kwam dat vooral de linker sector van de 
GAC vond dat door toedoen van het Vaderlands Comité de NAC te 
eenzijdig werd samengesteld, dat de mensen van vroeger te veel de baas 
daarin speelden.4 In het Witboek van de GAC wordt de houding van 
het Vaderlands Comité het sterkste bewijs genoemd voor de zeer ma
tige belangstelling van politieke zijde voor de NAC. Waarom was die 
belangstelling dan volgens de GAC gering? „Onmiddellijk na de be
vrijding” , zo leest men in het Witboek, „waren de politieke partijen
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nog allerminst geconsolideerd. Contacten moesten worden hersteld of 
vernieuwd. De politieke partijen waren als zodanig dus nog niet gereed 
om, in welk lichaam dan ook, de controle op het Regeringsbeleid op 
te nemen. Terecht konden daarom de politieke leiders vrezen, dat van 
oudsher bestaande, maar thans veelal bros geworden partijbindingen, 
door het élan van politiek dikwijls niet geschoolden uit de verzetsbe
weging zouden worden verbroken. Tegelijkertijd lag daarin het gevaar, 
dat het politieke leven beheerst zou worden door krachten, die niet 
langs de in een parlementaire democratie normale partij-kanalen tot 
gelding zouden trachten te komen. Aldus zouden veelal krachten uit 
de illegaliteit een onevenredige invloed kunnen hebben op de gang van 
zaken in het landsbestuur.”5
Na al het geharrewar zag de NAC er als volgt uit. Zij telde 54 leden, 
zo goed mogelijk verdeeld naar godsdienstige overtuiging, politieke 
kleur en maatschappelijke schakering; de omstandigheden hadden er 
wel toe geleid dat het westen van het land sterk was oververtegenwoor
digd. Een derde representeerde de illegaliteit (o.a. Bruins Slot, J. Buys,
F. Goedhart, mr. C.J.A.M. ten Hagen, mr. J.J. Hangelbroek, R. van 
Nordheim, Henk van Randwijk, ir. H. van Riessen, dr. M.H Rooy,
G. Wagenaar); de rest, aangewezen door het Vaderlands Comité, werd 
gevormd door persoonlijkheden uit de politieke partijen, de Neder
landse Volksbeweging, de sociaal-economische organisaties en het cul
turele leven, van wie een groot aantal eveneens actief was geweest in 
de illegaliteit (o.a. mr. J. Algera, prof. mr. F.M. Baron van Asbeck, mr.
F.J.H. Bachg, prof. dr. W. Banning, A.C. de Bruyn, ds. J.J. Buskes, 
prof. dr. N.A. Donkersloot, mr. J. Donner, P. de Groot, E. Kupers,
H.J.W.A. Meijerink, mevrouw mr. A.E. Ribbius Pelletier, dr. A.A. 
Rutgers, mr. J.R.H. van Schaik, mr. D.U. Stikker, mag. dr. J.G. Stok
man, J.E. Stokvis, dr. H.W. Tilanus, mr. J. in ’t Veld, prof. dr. J.H.W. 
Verzijl, mr. G.E. van Walsum, mr. H. Willemse, mr. dr. P.J. Witte- 
man). Tot voorzitter werd benoemd prof. mr. P. Scholten, die eind 
1941 het zgn. Comité-Scholten had opgericht, waarin deze bekende 
Amsterdamse hoogleraar een aantal jonge, veel belovende mensen van 
verschillende geestelijke en maatschappelijke schakering om zich heen 
had verzameld om de na-oorlogse problemen door te spreken en de 
oplossing ervan voor te bereiden. J.J. Vorrink, de voorzitter van de 
SDAP, werd ondervoorzitter en mr. J. Ie Poole, secretaris van het 
College van Vertrouwensmannen, secretaris.
De ARP was als partij niet in de NAC vertegenwoordigd. De anti
revolutionaire leider Jan Schouten was door het Vaderlands Comité 
uitgenodigd om zitting te nemen in de NAC, maar hij had daarvoor 
bedankt vanwege de gereserveerde houding, die van de regering was te 
verwachten. De NAC zou volgens hem alleen nog maar van advies 
kunnen dienen met betrekking tot de uitvoering van het regeringsbe-
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leid, dat ten tijde van de kabinetsformatie was uitgestippeld, zonder 
dat de NAC daarop invloed had kunnen hebben. Zo kon de NAC de 
door de regering gekozen oplossing inzake het weer op gang brengen 
van het parlement niet meer ongedaan maken -  wat Schouten natuur
lijk had gewild zij kon deze alleen maar helpen uitvoeren.7 Met 
Schouten trokken andere leden -  niet alle -  van de ARP, die voor de 
NAC waren gevraagd, zich terug.
De verwachting van Schouten bleek weldra juist te zijn. De samenstel
ling van de NAC heeft het kabinet er inderdaad niet van weerhouden 
om zich gereserveerd op te stellen tegenover de NAC. De oorzaken 
hiervan lagen goeddeels al in de standpunten en ontwikkelingen vóór 
de geboorte van de NAC. Een element hierbij was -  Schouten voelde 
dat goed aan -  dat Schermerhorn en Drees tijdens de kabinetsformatie 
ter voorkoming van een te grote politieke invloed van het verzet op de 
regeling van het herstel van de Staten-Generaal, het onder de bezetting 
bereikte compromis nader hadden uitgewerkt, zodat er voor een advies 
van de NAC geen plaats meer was. Bovendien liet de regering tijdens 
de installatie van de NAC in de Rolzaal op het Binnenhof op 20 juli 
1945 bij monde van de Minister-President weten dat de NAC alleen om 
advies zou worden gevraagd over onderwerpen, die geen afdoening op 
al te korte termijn vergden; de praktijk van het leven, aldus Schermer
horn, maakte het vragen van advies onmogelijk, omdat dat betrekkelijk 
veel tijd zou eisen.7 Bij welke onderwerpen de NAC dan wel betrokken 
zou worden, stond voor het kabinet nog niet vast. In de vergadering 
van de Ministerraad van 10 juli 1945 was men niet verder gekomen 
dan de NAC een functie toe te kennen bij de zuivering en de aanvulling 
van het noodparlement.
Henk van Randwijk, afkomstig uit de anti-revolutionaire wereld en als 
verzetsman en als hoofdredacteur van Vrij Nederland lid van de NAC 
geworden, stak een week na de installatie van de NAC zijn teleurstel
ling niet onder stoelen of banken. „De functie van de NAC”, schreef 
hij in Vrij Nederland, „is bij de installatie wel tot de kleinst mogelijke 
teruggebracht vergeleken bij hetgeen ons in bezettingstijd voor ogen 
zweefde. Wij vroegen ons daarom tijdens de plechtigheid af, of we bij 
een installatie dan wel bij een begrafenis waren.”8 
Ook het meerderheidsbesluit van de NAC, genomen op haar eerste 
vergadering, (tegen stemden o.m. de vertegenwoordigers van de linker 
sectie van de illegaliteit) om haar zaken niet in het openbaar te behan
delen, tenzij de Commissie anders wenste, was niet bevorderlijk voor 
haar invloed. De argumenten voor dit besluit waren dat de regering bij 
openbaarheid van de vergaderingen zou kunnen worden geremd om 
over bepaalde zaken advies te vragen en daarnaast dat de NAC was 
bedoeld als een tijdelijk orgaan dat zich niet de allures van een volks
vertegenwoordiging moest aanmeten. Daarmee verloor de enige instan
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tie, die in die dagen nog enige eontrdle op de regering had kunnen 
uitoefenen, voor het volk een groot deel van haar betekenis. Slechts 
éénmaal vergaderde de NAC in het openbaar en toen trok de behan
deling bij het publiek weinig aandacht.9

In totaal vergaderde de NAC vijftien maal. Behalve ten aanzien van 
het vraagstuk van het parlement, dat de meeste vergaderingen in be
slag nam en waarover in de volgende paragrafen zal worden gesproken, 
werd de NAC door de regering nog slechts éénmaal om advies ge
vraagd en wel eind augustus 1945 inzake de vrijlating van een deel van 
de politieke gevangenen (zie hoofdstuk IV, paragraaf lb), welke kwes
tie op dringend verzoek van de regering in een besloten vergadering 
werd behandeld.10
Zelf nam de NAC slechts in drie zaken een duidelijk initiatief. Zij 
bracht ongevraagd een advies uit, opgesteld in haar enige openbare 
vergadering, over het tijdstip van de verkiezingen (zie paragraaf 7 van 
dit hoofdstuk). Zij vroeg de regering te bevorderen dat er meer open
heid kwam met betrekking tot het Londense beleid, nadat Goedhart 
had voorgesteld de Londense regering of alleen de Minister-President, 
mr. P.S. Gerbrandy, voor de NAC te laten verschijnen.11 En zij wilde 
het kabinet uitnodigen om, toen in september-oktober 1945 de moei
lijkheden in Indië begonnen, in de Commissie mededelingen te ver
strekken, op grond waarvan dan een debat kon worden gehouden; van 
dat laatste voornemen zag zij af, toen bleek dat de regering in de -  
op dat moment functionerende -  Tijdelijke Staten-Generaal met een 
verklaring wilde komen12 (zie verder hoofdstuk IX).
Teleurstellend vond de commissie het dat de regering, behalve bij de 
„geboorte” en de „begrafenis” van de NAC, zich geen enkele maal in 
haar midden liet zien. Volgens Stokvis kregen de leden niets anders te 
horen dan dat de commissie was geboren om weer zo snel mogelijk 
te sterven. De karige publieke belangstelling die dan nog werd be
toond, kwam hoofdzakelijk van de illegaliteit. Zo kreeg de Commissie 
eens een adres, dat alle benoemingen en promoties, daterend uit de 
bezettingstijd, moesten worden geannuleerd; ook ontving zij het ver
zoek om alle vergoedingen aan de leveranciers voor textielgoederen, die 
men aan de Duitsers had geleverd, terug te vragen of met het betalen 
daarvan op te houden; weer een ander adres kwam op tegen het lang
durig gebruik van schoollokalen door militairen.13

Het magere effect van de werkzaamheden van de NAC en het feit dat 
de regering de indruk wekte de NAC zoveel mogelijk te willen passe
ren, deed de belangstelling ook bij de leden snel dalen. Op de slot
vergadering op 16 november 1945 waren slechts 22 leden aanwezig, 
wat de vraag deed rijzen of de Commissie wel kon worden opgeheven,
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nu het vereiste quorum ontbrak! Men geraakte pas uit deze juridische 
impasse door zich te beroepen op de indertijd gemaakte afspraak dat 
de NAC was ingesteld onder de ontbindende voorwaarde van het bij
eenkomen van het noodparlement, hetgeen op 20 november 1945 zou 
geschieden.14
In die slotvergadering probeerde de Minister-president, zonder veel 
overtuiging overigens, de NAC nog aan enig niveau te helpen. „Het is 
niet in de allereerste plaats, hetgeen U als het ware in feite gedaan 
hebt”, zei Schermerhorn toen, „maar het is het bestaan van dit college 
geweest, het is de verschijningsvorm, die een belangrijke functie heeft 
vervuld, de aanwezigheid van een college, waarop de Regeering kon 
teruggrijpen, indien zulks noodzakelijk mocht zijn; de wetenschap, dat 
er een college was, dat in functie was en bereid om op elk moment, 
dat het dit nodig achtte, zijn stem te doen hooren tegenover de Re
geering.” Schermerhorn meende dat deze figuur als zodanig alleen al 
van waarde was geweest. Dat van beide kanten weinig gebruik was 
gemaakt van de mogelijkheden, deed volgens hem niets af aan die 
waarde. Het oordeel van de Parlementaire Enquêtecommissie luidde 
echter dat de NAC nauwelijks een belangrijke rol had gespeeld en dat 
haar werk niet tot de verbeelding van het volk had gesproken.15 Het 
is goed verdedigbaar de NAC te beschouwen als een „zoethoudertje” 
van de in het na-oorlogse politieke Nederland op erkenning aanspraak 
makende illegaliteit:16 schijn van invloed geven om politieke macht te 
onthouden. Hieraan moet echter onmiddellijk worden toegevoegd dat 
de ministers overbelast waren, van dag tot dag beslissingen moesten 
nemen en vele andere, zakelijke belangrijke adviezen moesten inwinnen 
bij de daarvoor ter zake kundige instanties, zodat het vaak een schijn
vertoning zou lijken te zijn, als ook nog eens aan de NAC advies zou 
zijn gevraagd.

2. De Tijdelijke Staten-Generaal. Ontstaan, taak en bevoegdheden

Voor velen vrij onverwacht verscheen in Staatsblad F 131 het Besluit 
van 2 augustus 1945, houdende vaststelling van het Besluit Tijdelijke 
Staten-Generaal. Dit wetsbesluit was een uitvloeisel van het Besluit 
Tijdelijke Bestuursvoorziening van 31 juli 1944, Stbl. E 60, op grond 
waarvan nadere regelen zouden worden vastgesteld omtrent de voor
lopige voorziening in de vertegenwoordigende instanties, een kwestie 
die in Londen voor wat betrof de Staten-Generaal om reeds in hoofd
stuk I, paragraaf 2e, uiteengezette redenen was blijven liggen. In het 
besluit van 2 augustus 1945 werd het eerste gedeelte uitgewerkt van de 
procedure rond het weer volledig in functie komen van de Staten- 
Generaal, zoals die tijdens de kabinetsformatie in grote lijnen was

105



vastgesteld en toen was voorgelegd aan het seniorenconvent van de 
Tweede en Eerste Kamer.
De Tijdelijke Staten-Generaal zouden naast de behandeling van interne 
aangelegenheden slechts één taak hebben, nl. de behandeling van een 
zo spoedig mogelijk in te dienen wetsontwerp, houdende regelen om
trent de Voorlopige Staten-Generaal. Zij, de Tijdelijke Staten-Gene
raal, zouden worden samengesteld uit hen, die op 10 mei 1940 deel 
uitmaakten van het parlement, dan wel na die datum op wettige wijze 
tot lid benoemd waren verklaard, met uitzondering van een vijftal ca
tegorieën. De eerste categorie had betrekking op hen die waren over
leden, hadden bedankt, hun benoeming niet hadden aanvaard en ver
der op grond van de Kieswet moesten worden geacht geen lid meer te 
zijn; de andere vier categorieën lagen in de sfeer van de zuivering. Van 
de Tijdelijke Staten-Generaal dienden zij te worden uitgesloten, die 
ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk of aan de Koningin waren ge
weest; die blijk hadden gegeven van een nationaal-socialistische gees
tesgesteldheid; van wie door hun houding voor of tijdens de bezetting 
mocht worden verwacht dat zij niet de getrouwe medewerking aan het 
herstel van het vaderland zouden verlenen; en ten slotte die in ernstige 
mate te kort waren geschoten in het betrachten van de juiste houding 
in verband met de bezetting.
Een commissie, bestaande uit de vice-president van de Raad van State 
(jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland), tevens voorzitter van de commis
sie, de op 10 mei 1940 fungerende voorzitters van de beide Kamers der 
Staten-Generaal (Van Schaik van de Tweede Kamer en mr. W.L. Ba
ron de Vos van Steenwijk van de Eerste Kamer, later wegens gezond
heidsredenen vervangen door de CH-senator, jhr. mr. B.C. de Savornin 
Lohman) en de voorzitters van de Nationale Adviescommissie (Schol- 
ten) en de Grote Adviescommissie der Illegaliteit (dr. J.J. Brutel de la 
Rivière), moest aan de hand van deze vijf categorieën uitmaken, wie 
tot de Tijdelijke Staten-Generaal zouden behoren. De leden van de 
Staten-Generaal van 10 mei 1940 en van de NAC moesten in de gele
genheid worden gesteld om bij de commissie klachten in te dienen. Als 
datum waarop de commissie met haar werkzaamheden gereed moest 
zijn, werd 25 augustus genoemd. Het kabinet beschouwde de Tijdelijke 
Staten-Generaal geenszins als de volksvertegenwoordiging in de zin van 
de Grondwet. Dit bleek niet alleen uit de vergaande beperking van hun 
taak en bevoegdheden, maar ook uit de bepaling dat de leden, anders 
dan in de Grondwet voor leden van de Tweede Kamer bepaald, uit
sluitend een vergoeding van reis- en verblijfkosten zouden ontvangen.

Het KB F 131 kwam voor de NAC, althans voor een deel ervan, on
verwacht. De belangrijkste en door het kabinet bij monde van de 
Minister-President tijdens de installatievergadering op 20 juli aan
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vaarde taak van de NAC zou immers bestaan in het adviseren bij de 
voorbereiding van het totstandkomen van het noodparlement.
In haar vergadering van 3 augustus -  het KB F 131 was nog niet gepu
bliceerd -  besloot de NAC er bij het kabinet op aan te dringen met 
spoed het vraagstuk van het noodparlement op te lossen; diegenen die 
op de hoogte waren met de te verwachten regeling, wilden zich schik
ken in de uitschakeling van de NAC in dit stadium. Een voorstel van 
Meijerink (ARP) om het kabinet te verzoeken op korte termijn de NAC 
in te schakelen, moest in deze zin worden gewijzigd eer het aanvaard 
werd.17
De inschikkelijkheid van de NAC bleek nog sterker uit het feit dat zij 
niet uit eigen beweging reageerde op de voor haar toch pijnlijke handel
wijze van de regering, maar door de GAC ertoe moest worden gebracht 
om haar bevreemding over de gang van zaken rond het KB F 131 uit te 
spreken. Op 8 augustus stuurde de GAC een telegram aan de NAC en 
de Minister-President, waarin zij zich op het standpunt stelde dat de 
NAC in de procedure van de zuivering van de Staten-Generaal gekend 
en de zuivering zoveel mogelijk aan de NAC opgedragen had moeten 
worden; zij zou haar mening over het KB opschorten, tot bekend was 
hoe de NAC over dit KB dacht.18
Naar aanleiding van dit telegram nam de NAC een resolutie aan, die 
ter kennis van de regering werd gebracht en waarin zij niet verder ging 
dan haar leedwezen uit te spreken over het feit dat zij bij de samen
stelling van het KB niet was geraadpleegd. De regering antwoordde 
dat de hoofdlijnen van een en ander reeds bij de kabinetsformatie wa
ren vastgelegd, zodat aan het inwinnen van advies geen behoefte had 
bestaan.19 Dit antwoord paste geheel in de vanaf het begin door het 
kabinet gevoerde strategie om niet te gaan in een richting van erken
ning van een recht op politiek gezag van het voormalig verzet.
De resolutie was in de NAC aangenomen met miniem verschil: 21 te
gen 20 stemmen. Tot de tegenstemmers behoorden niet alleen degenen 
die zich bij de gang van zaken wilden neerleggen, maar ook enkelen 
voor wie de resolutie niet ver genoeg ging. Er waren er die bezwaar 
maakten tegen de zuiveringsprocedure, terwijl anderen als grief tegen 
het KB aanvoerden dat de samenstelling van de Tijdelijke Staten-Gene
raal vooruitliep op de constructie van het noodparlement: de Kamer
leden van 10 mei 1940 zouden na zuivering immers ook in dat college 
hun zetels behouden.20 Deze geluiden waren enerzijds afkomstig van 
vertegenwoordigers van de doorbraakgroep, zoals Van Walsum, ander
zijds van leden uit de illegaliteit. Een aantal van deze laatsten over
woog zich uit de NAC terug te trekken, nu de rol van de NAC, reeds 
bij haar installatie tot minieme proporties teruggebracht, zelfs op dit 
enig overgebleven terrein van importantie door de regering werd terug
gedrongen. Hun loyaliteit ten opzichte van de regering behield de over-
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hand, maar dit verhinderde niet dat in bepaalde delen van de illegali
teit het gevoel van teleurstelling groeide.21

De commissie, belast met het afgeven van een verklaring van geen 
bezwaar omtrent de leden van de Tijdelijke Staten-Generaal, besloot 
aanvankelijk alleen die gevallen te onderzoeken, waaromtrent klachten 
zouden binnenkomen. Vanaf 7 augustus kregen de Kamerleden van 10 
mei 1940 en de leden van de NAC gedurende tien dagen de gelegen
heid om klachten in te dienen. Daarvan werd weinig gebruik gemaakt, 
hoewel het gonsde van geruchten en de commissie van verschillende 
kanten te horen kreeg, dat er veel klachten zouden zijn. De voorzitter 
van de NAC moest in een van de vergaderingen van dat college de le
den dan ook dringend verzoeken materiaal aan te dragen, anders zou 
de commissie haar taak niet naar behoren kunnen vervullen.22 
Tegen de werkwijze van de commissie en de termijn waarbinnen klach
ten moesten worden ingediend, bestonden bij de GAC ernstige beden
kingen. De tekst van het KB liet volgens de GAC een werkwijze toe, 
waarbij alle leden van de Kamers de revue zouden passeren, ongeacht 
of er klachten tegen hen waren, en waarbij ten aanzien van ieder van 
hen een uitspraak werd gedaan, krachtens welke hij al dan niet tot lid 
van de Tijdelijke Staten-Generaal werd verklaard. Deze werkwijze 
achtte de GAC de enige juiste. Daarnaast vond zij de termijn te kort 
om werkelijk serieus klachtenmateriaal bijeen te brengen. Onder de 
dreiging dat de voorzitter van de GAC zou overwegen de commissie 
te verlaten, aanvaardde de commissie de zienswijze van de GAC.23 
Het gevolg was dat de commissie drie weken later dan voorgeschreven, 
nl. op 14 september 1945, met haar werkzaamheden gereed kwam. 
Al degenen die op 10 mei 1940 lid van een van de Kamers waren of 
daarna wettig als zodanig waren benoemd, kregen een uitnodiging voor 
een persoonlijk onderhoud. Sommigen konden wegens ziekte of ver
blijf in het buitenland geen gehoor geven aan de uitnodiging, enkelen 
verschenen niet omdat zij staatsrechtelijke bezwaren tegen de proce
dure hadden. Ten aanzien van degenen die niet hadden kunnen worden 
gehoord, maar van wie met zekerheid kon worden aangenomen, dat 
zij niet vielen onder de in het KB genoemde uit te zonderen catego
rieën, besloot de meerderheid van de commissie te verklaren, dat zij 
toch tot de Tijdelijke Staten-Generaal behoorden; één lid, wellicht de 
voorzitter van de GAC, meende dat de beslissing ten aanzien van deze 
personen diende te worden aangehouden, tot zij alsnog voor de com
missie waren verschenen.
De commissie, die zichzelf „verklaringscommissie” noemde om daar 
mee aan te geven dat de leden van de Tijdelijke Staten-Generaal niet 
waren benoemd of aangewezen, achtte het niet op haar weg liggen een 
positieve verklaring af te geven omtrent de juistheid van de houding
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en het gedrag van de Kamerleden tijdens de bezetting; dan had zij in 
een diepergaande waardering moeten treden dan haar blijkens de tekst 
en de strekking van het KB was opgedragen.
Het resultaat van de werkzaamheden van de commissie was dat de 
verklaring dat men tot de Tijdelijke Staten-Generaal behoorde, behalve 
ten aanzien van de NSB-leden, die overigens meestal al ontslag hadden 
genomen, ten aanzien van één lid van de Tweede Kamer (Kersten -  
SGP) en van twee leden van de Eerste Kamer (Steger -  RKSP en De 
Zeeuw -  SDAP) niet kon worden afgegeven.
De Tijdelijke Staten-Generaal omvatten vanaf deze beslissingen 76 le
den van de Tweede Kamer en 34 leden van de Eerste Kamer.24

Op 25 september kwam de niet-aangevulde Tweede Kamer voor het 
eerst bijeen; een uit eigen beweging bijeenkomen op een eerder tijd
stip is kennelijk niet serieus overwogen, ook niet door de Eerste Kamer. 
Een plechtige opening van de (Tijdelijke) Staten-Generaal in verenigde 
vergadering met het gebruikelijke ceremonieel bleef, zoals Drees bij de 
Koningin had bepleit, met opzet achterwege, omdat de regering dat 
niet in overeenstemming vond met het beperkte karakter van dit tijde
lijke ad hoc parlement.25 Het wetsontwerp omtrent de Voorlopige Sta- 
ten-Generaal, op 13 september bij de Tweede Kamer ingediend (zie de 
volgende paragraaf), greep de Kamer aan, zowel bij de schriftelijke be
handeling als tijdens het openbare debat, voor een kritische beschou
wing van de geboorte van de Tijdelijke Staten-Generaal.
In het Voorlopig Verslag van 1 oktober, ondertekend door de voorzit
ters van de vijf grote fracties, nl. Deckers (RKSP), Van der Goes van 
Naters (SDAP), Schouten (ARP), Tilanus (CHU) en Joekes (VDB), 
kwamen naast de van meet af aan gemaakte bezwaren van voorname
lijk de anti-revolutionairen tegen de wijze waarop het parlement in 
functie zou worden hersteld, twee grieven naar voren.26 
Vele leden vonden het onjuist dat het initiatief tot de zuivering -  het 
optreden van de verklaringscommissie werd duidelijk als een zuivering 
gevoeld -  was uitgegaan van de regering en dat de zuivering was uit
gevoerd door een buiten het parlement staande instantie. Er werd ge
vraagd naar de redenen van de commissie om een drietal leden uit te 
sluiten. De Memorie van Antwoord, die reeds drie dagen later ver
scheen,27 kwam met de verdediging dat het kabinet aan het parlement 
een zeer onaangename en delicate zaak uit handen had genomen; 
op grond daarvan had het juist aanspraak op waardering! Bovendien 
zou de gekozen oplossing meer beantwoorden aan de opvattingen, die 
terzake in het volk werden gehuldigd. Over de redenen van uitsluiting 
kon niets worden meegedeeld, omdat die alleen bekend waren aan de 
commissie.
De tweede grief richtte zich tegen de beperking van de taak en de be-
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De kamer van 1937 komt bijeen

Kunstmatige democratie in het luchtledige.

Uit: F.W.W. Simon en J.M. den Uyl, Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal. 
Haarlem, 1947.

voegdheden van de Tijdelijke Staten-Generaal en, gezien de redactie 
van het wetsontwerp, tegen de onzekerheid of de Tijdelijke Staten- 
Generaal de in de Grondwet genoemde Staten-Generaal waren. Zo 
dit laatste niet het geval was, zouden zich problemen van continuïteit 
voordoen: reglementen van orde van de Kamers zouden opnieuw moe
ten worden vastgesteld, Kamerpersoneel zou ontslagen en opnieuw 
moeten worden benoemd, de parlementaire immuniteit zou op losse 
schroeven komen te staan enz.. Ernstige bezwaren bestonden tegen het 
feit dat de in de Grondwet vastgelegde rechten van interpellatie, initia
tief en enquête waren onthouden. Verschillende leden meenden dat de 
Kamer hierin niet kon en mocht berusten. Zij vroegen de regering drin
gend om een motivering voor deze beperking, omdat huns inziens een 
beroep op het staatsnoodrecht in dit geval niet opging; dat beroep was 
volgens hen pas dan op zijn plaats, indien er een objectieve onmoge
lijkheid bestond om het geschreven recht na te leven. De regering
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antwoordde dat de continuïteitsvraag geen problemen opleverde, want 
de Grondwet had steeds haar kracht behouden. De Tijdelijke Staten- 
Generaal bestonden dus uit Kamers die permanente instituten vorm
den, maar door verstrijking van de zittingstermijnen waren zij tijdelijk 
zonder inhoud. In deze gedachtengang paste het, aldus de regering, 
dat de Kamers pas dan weer volledig konden functioneren, wanneer 
zij bestonden uit leden die als representatief konden gelden voor de 
in het Nederlandse volk levende staatkundige opvattingen. Omdat de 
Kamers van de Tijdelijke Staten-Generaal zonder aanvulling van nieu
we elementen niet voldoende representatief waren, had de regering ge
meend haar taak en bevoegdheden sterk te moeten beperken.28 
Vooral de anti-revolutionairen namen geen genoegen met deze toe
lichting. Zij dienden een amendement in dat beoogde vast te leggen dat, 
zolang de zitting van de Voorlopige Staten-Generaal nog niet was ge
opend, de Tijdelijke Staten-Generaal werden geacht de Staten-Gene
raal te zijn als bedoeld in de Grondwet, met alle in de Grondwet om
schreven rechten, bevoegdheden en verplichtingen. Maar verder dan 
tot een verbetering van de ontwerp-wetstekst, die ieder misverstand 
over de grondwettelijkheid van de Tijdelijke Staten-Generaal als Sta
ten-Generaal, zij het slechts ad hoc, zou moeten uitsluiten, was de re
gering niet te bewegen.
De Tweede Kamer van de Tijdelijke Staten-Generaal maakte op 9 ok
tober een begin met de tot en met 11 oktober durende openbare be
handeling van het wetsontwerp betreffende de Voorlopige Staten-Gene- 
raal. De anti-revolutionairen zetten hun pogingen voort om van de 
Tijdelijke Staten-Generaal een normale volksvertegenwoordiging te 
maken. De Wilde vroeg nog vóór de opening van de debatten een 
interpellatie aan in verband met de gebeurtenissen in de Indische 
Archipel. Onder verwijzing naar de door de regering aan de Tijde
lijke Staten-Generaal gegeven taak zag de Kamervoorzitter echter 
geen vrijheid een verzoek tot het houden van een interpellatie in over
weging te nemen. De Wilde schikte zich hierin, maar onder protest, 
want hij betwistte de regering het recht om bij KB het parlement een 
van zijn grondwettelijke rechten te ontnemen.29
Dat dit optreden van De Wilde meer een demonstratie was tegen de 
handelwijze van de regering dan een pogen voor de Kamer althans het 
recht van interpellatie veilig te stellen, bleek wel toen De Wilde op
10 oktober breedvoerig de beperking van de rechten van de Kamer op 
grond van haar vermeende niet-representativiteit aanvocht. Met voor
bijgaan aan de moeilijkheden, die voortvloeiden uit het verstrijken van 
de zittingstermijn, en met een beroep op de letter van de wet stelde hij 
dat de bevoegdheden van de Staten-Generaal, vanaf het moment dat zij 
weer in vergadering bijeen waren, niet konden worden geregeld bij KB, 
want dat de Staten-Generaal hun bevoegdheden ontlenen aan de
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Grondwet. Het al of niet representatieve karakter van de Kamer deed 
volgens hem niets ter zake. Een Kamer die bij de verkiezingen voor de 
helft van het aantal leden naar huis werd gestuurd, was in de laatste 
maanden van haar bestaan ook niet meer representatief te noemen, en 
toch had die evenveel bevoegdheden en rechten als de vers gekozen 
Kamer.30
Daarvóór, op 9 oktober, had de fractievoorzitter van de ARP, Schou
ten, reeds in dezelfde geest de regering fel aangevallen. Ook Deckers 
meende, weliswaar in gematigder bewoordingen, dat met een beroep op 
het staatsnoodrecht aan de Tijdelijke Staten-Generaal de rechten niet 
hadden mogen worden onthouden, hoe men ook dacht over de kwestie 
van de representativiteit; er werden door de regering teveel maatrege
len getroffen dan dat men het zonder ministeriële verantwoordelijk
heid kon stellen. Overigens toonde Deckers zich niet al te beducht voor 
een verlies van representativiteit, want, naar hij stelde, de oorlogsjaren 
waren aan de 110 overgebleven parlementsleden niet voorbijgegaan.31 
Tilanus vond zelfs dat de Staten-Generaal helemaal niets aan represen
tativiteit hadden ingeboet. De vragen van staat en maatschappij werden 
in Nederland immers vanuit bepaalde beginselen bezien en die begin
selen waren en bleven representatief, ook al wilde een groep intellectu
elen, daarmee doelend op de door hem fel bestreden Nederlandse 
Volksbeweging, die opvattingen wegredeneren. De enige nieuwe bewe
ging was trouwens de NVB en die was al weer aan het wegebben, aldus 
de voorzitter van de CHU-fractie.32
Steun voor zijn standpunt kreeg het kabinet van de fracties van de 
SDAP en de VDB; gezien de nauwe personele banden tussen kabinet 
en deze partijen lag dat ook voor de hand. Van der Goes van Naters 
noemde het herstel, tot aan de verkiezingen, van de oude Staten-Gene
raal, aangevuld met personen uit de vooroorlogse lijsten (wat in feite 
door de anti-revolutionairen werd gewenst), reactionair en voor demo
craten onaanvaardbaar. Democratie betekende meer dan alleen een 
bepaalde techniek van verkiezingen. Democratie betekende in de eerste 
plaats eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, in het concrete 
geval geen uitschakeling van de krachten die tijdens de bezetting met 
de politieke partijen leiding hadden gegeven. Wel deed Van der Goes 
een dringend beroep op de regering om het KB van 2 augustus 1945 
zo te wijzigen, dat ook de Tijdelijke Staten-Generaal zich konden uit
spreken over Indië.33 Dit was niet zozeer bedoeld als kritiek op de 
regering, dan wel als een gebaar in de richting van de confessionelen.
De sprekers, die na Van der Goes kwamen: Joekes,34 de liberale 
woordvoerder Bierema35 en de CPN-afgevaardigde Effendi,36 namen 
die uitspraak over, waarna de regering wel was gedwongen met con
cessies te komen. Nog in zijn vergadering van 8 oktober had de Mi
nisterraad het beter geacht de taak van de Tijdelijke Staten-Generaal
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niet uit te breiden. Ook daar was reeds de vraag gesteld, of er geen 
verklaring over Nederlands-Indië zou moeten worden afgelegd. De 
Ministerraad vreesde toen dat van het een het ander zou komen.
Het kabinet begreep echter wat Van der Goes met zijn voorstel bedoel
de. In zijn antwoord kondigde Schermerhorn dan ook aan dat de re
gering, zonder overigens iets terug te nemen van haar standpunt dat de 
Tijdelijke Staten-Generaal als geheel niet voldoende representatief kon
den worden geacht, bereid was eraan mee te werken om de gelegenheid 
te scheppen tot het afleggen van een verklaring in de Tijdelijke Staten- 
Generaal over de toestand in Nederlands-Indië. Die verklaring zou 
worden af gelegd na de totstandkoming van een KB, op grond waarvan 
de regering onderwerpen, waarvan zij de behandeling nuttig en nood
zakelijk achtte, bij de Tijdelijke Staten-Generaal aanhangig kon ma- 
De toezegging van Schermerhorn was dus beperkt van aard. In eerste 
instantie zou het alleen gaan om een debat over Nederlands-Indië en 
vervolgens mogelijk ook om andere kwesties, maar de regering zou uit
maken, welke deze kwesties zouden zijn. Zo zou de goedkeuring van 
het Handvest van de Verenigde Naties aan de orde kunnen worden ge
steld. Zoals de zaken er toen voorstonden, moest de oorkonde van de 
koninklijke bekrachtiging vóór 4 december 1945, de dag waarop de 
eerste zitting van de Verenigde Naties was gepland, in Washington zijn 
gedeponeerd. In de Ministerraadsvergadering van 8 oktober was in ie
der geval het vermoeden uitgesproken, dat de Voorlopige Staten-Gene
raal daarvoor wellicht niet tijdig genoeg zouden functioneren.
Toen de regering in de toelichting op een nota van wijzigingen van 10 
oktober in aansluiting op Schermerhorns belofte aankondigde dat zij 
de Tijdelijke Staten-Generaal zou betrekken in het overleg inzake daar
voor in aanmerking komende onderwerpen van zeer urgente aard,38 
vroeg Tilanus, of ook de Tijdelijke Staten-Generaal onderwerpen 
mochten aandragen; dat kwam hem in ieder geval in verband met de 
grondwettelijke rechten van de volksvertegenwoordiging gewenst 
voor.39 Bierema40 en Donker (SDAP)41 sloten zich bij Tilanus aan. 
Kortenhorst (RKSP) wilde zelfs concrete toezeggingen hebben over de 
in de Tijdelijke Staten-Generaal te behandelen onderwerpen. Zelf 
suggereerde hij de berechting van politieke misdadigers en collabora
teurs en in verband daarmee de zuivering van ambtenaren en andere 
personen en de behandeling van politieke arrestanten; bovendien ook 
de kwestie van de lonen en prijzen. Het waren onderwerpen, aldus 
Kortenhorst, die reeds maandenlang aanleiding hadden gegeven tot 
ongerustheid.42
Schouten wilde er zich niet bij neerleggen, dat bij KB eerst bevoegd
heden aan de Kamer waren onthouden en dat nu opnieuw bij KB in 
het standpunt van de regering een wijziging werd aangebracht. Hij
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diende een motie in, welke uitsprak dat de voorgenomen wijziging 
van dien aard moest zijn dat de Tijdelijke Staten-Generaal de be
voegdheden kregen, die volgens het wetsontwerp toekwamen aan de 
Voorlopige Staten-Generaal. Hij besefte wel dat zijn fractie al een 
amendement van dezelfde strekking op het wetsontwerp had ingediend, 
maar dit zou, indien het werd aangenomen, pas gaan werken, als de 
wet in het Staatsblad was verschenen en dat kon nog wel enige tijd 
duren.43
De motie werd van regeringszijde ten sterkste ontraden. Schermerhorn 
sprak de verwachting uit dat de Voorlopige Staten-Generaal over vier 
a vijf weken bijeen konden komen en gedurende die periode zou het ka
binet zaken, die konden wachten tot behandeling in de Voorlopige Sta
ten-Generaal, niet bij KB zoeken te regelen, een verklaring waarop met 
name Joekes had aangedrongen. Bovendien zou het kabinet niet karig 
zijn bij het aan de orde stellen van onderwerpen in de Tijdelijke Staten- 
Generaal; het zou niet pogen om deze tot een uiterste minimum te be
perken. Maar het ten aanzien van het herstel van het parlement geko
zen beginsel, dat de Tijdelijke Staten-Generaal niet voldoende represen
tatief waren om als een normaal parlement te functioneren, bleef 
gehandhaafd, met gevolg dat het kabinet zou uitmaken welke onder
werpen ter sprake zouden komen.44
Bij de stemming over de motie-Schouten legde alleen Deckers, die aan 
het begin van de debatten één lijn met Schouten had getrokken, een 
verklaring af. Hij zou tegen de motie stemmen, omdat hij wel inzag 
dat de overgang van de besluitenregering naar de normale regering een 
zekere tijd van voorbereiding vergde. Hij sprak overigens niet voor zijn 
gehele fractie, want twee leden: Bajetto en Ruys de Beerenbrouck 
stemden met de anti-revolutionairen mee. De CH-fractie stemde on
danks de kritiek van Tilanus tegen. De motie werd uiteindelijk ver
worpen met 51 stemmen tegen en 17 voor. Gezien deze uitslag werd het 
amendement van de AR-fractie ingetrokken.45 Ondanks deze afloop 
hadden de anti-revolutionairen toch weten te bereiken, zij het met de 
onmisbaar gebleken steun van Van der Goes van Naters, dat de Tijde
lijke Staten-Generaal minder loos van inhoud werden dan het kabinet 
zich aanvankelijk had voorgesteld.
De belofte van Schermerhorn, dat het kabinet niet karig zou zijn met 
het aan de orde stellen van onderwerpen, werd niet waargemaakt. Hoe
wel het nog bijna zes weken duurde, eer de Voorlopige Staten-Generaal 
bijeenkwamen, was deze termijn toch te kort om de indiening van 
wetsontwerpen technisch rond te krijgen; de regering bleef tot het 
laatste toe wetsbesluiten uitvaardigen, waaronder enkele zeer belang
rijke (bv. het Politiebesluit 1945 van 8 november 1945). De Tijdelij
ke Staten-Generaal kregen nog slechts twee onderwerpen te behande
len, nadat de regering bij KB van 13 oktober 1945, Stbl. F 228, de
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voorgenomen wijziging had aangebracht: de toestand in Nederlands-In- 
dië waarover op 16, 17 en 18 oktober in de Tweede Kamer werd gede
batteerd naar aanleiding van een regeringsverklaring en het Handvest 
van de Verenigde Naties, dat op 30 oktober door de Tweede Kamer 
en op 7 november door de Eerste Kamer werd goedgekeurd.46 
In de Eerste Kamer van de Tijdelijke Staten-Generaal, waar het wets
ontwerp omtrent de Voorlopige Staten-Generaal op 25 oktober werd 
behandeld, bekritiseerde de CH-senator De Savornin Lohman de gang 
van zaken rond de bevoegdheden van de Tijdelijke Staten-Generaal. 
De wijziging die de regering uiteindelijk had aangebracht, deed volgens 
hem niets af aan het met het wezen van het staatsbestel strijdige ka
rakter van de beperking van de bevoegdheden. Was het kabinet ervan 
uitgegaan dat de Staten-Generaal nog zeer reëel bestonden, omdat de 
zittingsduur ervan door overmacht tijdens de bezetting was geschorst 
geweest, dan zou het parlement, aldus De Savornin Lohman, „deze 
pijnlijke capitis diminutio” zijn bespaard gebleven.47
Het tweede punt in het KB van 2 augustus 1945, dat in de Tijdelijke 
Staten-Generaal kritiek ontlokte, was de kwestie van de zuivering van 
parlementsleden. In beide Kamers wilde men zich in het algemeen niet 
neerleggen bij het regeringsstandpunt. In de Tweede Kamer drongen 
Deckers en Tilanus aan op een beroepsinstantie voor de uitgesloten 
leden; een misdadiger kon toch ook altijd beroep aantekenen tegen het 
vonnis?48 Joekes en Bierema herhaalden hun mening dat de zuivering 
had moeten worden overgelaten aan de volksvertegenwoordiging. Joe
kes hekelde de werkwijze van de commissie, te meer omdat een van 
de betrokkenen het bericht van zijn uitsluiting via de radio en de pers 
had moeten vernemen. Ook vroeg hij, of de drie personen in de gele
genheid waren geweest om zich te verdedigen tegen de bezwaren, die 
tegen hen waren aangevoerd.49 Het felst reageerde Zandt (SGP), wiens 
fractie door de zuiveringsmethode gehalveerd was. Hij had geen goed 
woord over voor de „in het geheim” werkende commissie. Hij wees 
erop dat de uitgesloten Kamerleden zich door het ontbreken van ver- 
weermogelijkheid en door het niet openbaar maken van de motieven 
tot uitsluiting gegriefd voelden. Steger had zich in het openbaar over de 
behandeling beklaagd.50 De Zeeuw had een adres aan de Minister- 
President gestuurd en ook zou de premier, zo kondigde Zandt aan, 
spoedig een adres ten aanzien van Kersten mogen verwachten.51 
De regering bleef echter bij wat zij in de Memorie van Antwoord had 
meegedeeld. Zij had de bij haar binnengekomen verweerschriften door
gezonden naar de commissie; het was aan de commissie om te beoor
delen of de inhoud daarvan aanleiding gaf tot een wijziging van het 
ingenomen standpunt.52
De Tweede Kamer drong niet verder aan en nam met de magere ver-
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dediging genoegen. In de Eerste Kamer echter, waar de kwestie van 
de zuivering een van de belangrijkste onderdelen vormde van het debat 
over het wetsontwerp omtrent de Voorlopige Staten-Generaal en waar 
de zaak minder emotioneel en bovendien principiëler werd benaderd, 
moest de regering haar standpunt meer uitvoerig beargumenteren. 
Kranenburg (VDB) betoogde dat de zuivering door de Kamers zelf 
had moeten geschieden. Hij verwees naar art. 101 (nu art. 108) van de 
Grondwet dat het onderzoek naar de geloofsbrieven aan de Kamers zelf 
opdraagt, voorzover door de wet niet anders bepaald, en dat had de 
wetgever ten aanzien van de hoofdzaak niet gedaan, aldus Kranenburg. 
Art. 101 was gebaseerd op de gedachte, zo vervolgde hij, dat de Kamers 
onafhankelijk moeten zijn, dat de Kamers zelf hebben te oordelen over 
haar eigen samenstelling, dat de grondslag waarop de leden in de Ka
mers komen, wordt onderzocht door de mede-leden. Daarna kwam 
Kranenburg te spreken over art. 168 (nu art. 175) van de Grondwet, 
dat bepaalt dat vonnissen de gronden moeten inhouden waarop zij 
worden uitgesproken. Hij besefte wel dat in deze kwestie eigenlijk geen 
sprake was van een vonnis, maar volgens hem ging de ratio, die ertoe 
had geleid het artikel in de Grondwet op te nemen, ook hier op. Wat 
hier was gebeurd, zo stelde hij, werd gevoeld als een zeer ernstige aan
tasting van de persoonlijkheid, van de waardigheid, van de eer en de 
goede naam; een dergelijke aantasting behoorde te worden gemoti
veerd, althans wanneer men het beginsel van de rechtsstaat wilde vol
gen, zoals dat ook in de Grondwet wordt gevolgd. Ten slotte vestigde 
hij de aandacht van de regering op een adres van 80 personen van de 
meest uiteenlopende politieke, godsdienstige en maatschappelijke rich
ting uit Rotterdam, gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, 
om maatregelen te nemen ten einde een beroep tegen de beslissing 
van de commissie open te stellen. Ook het Eerste-Kamerlid Janssen 
(RKSP) drong aan op een beroepsinstantie.53
Namens de regering zette Beel uitvoerig uiteen, waarom men had 
gekozen voor een commissie. De opzet was zo snel mogelijk het 
instituut zonder inhoud, de Tijdelijke Staten-Generaal, te vervan
gen door een instituut met inhoud. Daarvoor was het KB van 2 
augustus 1945 nodig. In deze opzet paste een zuivering, vooraf
gaande aan het optreden van de Kamers. Men kon bezwaarlijk 
de commissie eerst alle leden laten aanwijzen en daarna aan die 
leden de zuivering overlaten. Het stelsel bracht met zich mee, dat 
de commissie zich in haar rapport had te beperken tot die leden, 
die door haar tot leden van het rompparlement werden verklaard. 
Wanneer men, nadat de zuivering had plaatsgevonden, nog zou 
overgaan tot een wijziging van het besluit, zoals van verschillende kan
ten werd verlangd, dan zou dat eigenlijk het hele systeem raken. En 
afgezien daarvan zou dit ook weer een beïnvloeden door de regering
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zijn van de taak, die zij had gemeend aan de commissie over te moeten 
laten.54
Men krijgt de indruk dat het kabinet het moeilijk had met de verde
diging van dit punt. Het feit dat aan de NAC was beloofd dat zij zou 
worden betrokken bij de zuivering van het parlement, maakte uiteraard 
een door Kranenburg begeerde handelwijze onmogelijk; in de ogen 
van de illegaliteit waren de Kamerleden uit 1940 bij uitstek niet ge
roepen eigen gelederen te zuiveren. Ook het creëren van een beroeps
instantie, die de uitspraken van de verklaringscommissie eventueel te 
niet kon doen, was met het oog op de te verwachten reacties van de 
kant van de voormalige illegaliteit te riskant. De Eerste Kamer had 
oog voor de moeilijke positie, waarin het kabinet verkeerde, en legde 
zich neer bij het, vergeleken met het verweer in de Tweede Kamer, 
op niveau staande antwoord van Beel.
Over het voorontwerp van wet tot instelling van de Voorlopige Staten- 
Generaal zou de NAC wel worden geraadpleegd, dit in tegenstelling 
tot hetgeen was gebeurd met het KB van 2 augustus 1945 betreffende 
de Tijdelijke Staten-Generaal.

3. De Voorlopige Staten-Generaal

a. Het wetsontwerp to t instelling van de Voorlopige Staten-Generaal
Op 17 juli 1945 hield de Ministerraad zich uitvoerig bezig met het 
voorontwerp van wet tot instelling van de Voorlopige Staten-Generaal. 
Blijkens dit voorontwerp zou de regering ervan uitgaan dat de grond
slag van het noodparlement bij wet diende te worden geregeld. De 
Voorlopige Staten-Generaal zouden bestaan uit slechts één Kamer, 
maar wel een met 150 zetels. Deze Kamer zou alle grondwettelijke 
bevoegdheden krijgen; alleen het verlenen van medewerking aan 
Grondwetswijziging zou buiten haar terrein vallen. Zij die deel hadden 
uitgemaakt van de Tijdelijke Staten-Generaal, zouden van rechtswege 
tot de Voorlopige Staten-Generaal behoren. In de opengevallen plaat
sen, veertig in totaal, zou worden voorzien bij benoeming door een 
commissie, bestaande uit de vice-president van de Raad van State, 
twee door de Eerste Kamer en drie door de Tweede Kamer van de 
Tijdelijke Staten-Generaal uit hun midden aan te wijzen personen en 
vijf door de NAC te kiezen personen. De NAC zou voor alle vacatures 
in het parlement één aanbeveling indienen, alfabetisch gerangschikt, 
ten getale van tweemaal het aantal te vervullen plaatsen. Daarbij en bij 
de benoemingen moest er naar worden gestreefd dat de belangrijke 
stromingen zoveel mogelijk tot haar recht zouden komen en dat de
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Voorlopige Staten-Generaal ook uit een oogpunt van regionale gele
ding van het land op een zo breed mogelijke basis werden samenge
steld. Vacatures, ontstaan tijdens de zitting van de Voorlopige Staten- 
Generaal, zouden niet worden aangevuld.
In de Ministerraadsvergadering van 17 juli bleek Beel, samen met Kolf
schoten, te betwijfelen of de omstandigheden wel voldoende aanleiding 
gaven om zover van de Grondwet af te wijken, als met het voorgestelde 
éénkamerstelsel gebeurde; bovendien, zo voorspelde Beel, zou men in 
de Tijdelijke Staten-Generaal toch wel met een amendement komen 
voor de handhaving van de Tweede en de 'Eerste Kamer. Voor de 
meerderheid van de Ministerraad stond de noodzaak om te komen tot 
één Kamer echter buiten kijf. Vos en Schermerhorn wezen erop dat de 
behandeling van vele onderwerpen anders te traag zou verlopen en dat 
een verdediging in twee Kamers het werk van de toch al overbelaste 
regering aanmerkelijk zou verzwaren. Het voorstel, die ene Kamer te 
laten bestaan uit 150 leden, was volgens Schermerhorn bovendien een 
bevredigend compromis tussen degenen die de traditie van de Staten- 
Generaal vertegenwoordigden en de illegaliteit die in het handhaven 
van twee Kamers een uitgesproken poging zou zien om alles zo sterk 
mogelijk in de oude richting om te buigen.
De argumenten van Vos en Schermerhorn voor het éénkamerstelsel 
gaven Lieftinck aanleiding tot een pleidooi voor een zo sterk mogelijke 
inperking van de rechten van de Kamer. Hij zag het parlement graag 
beperkt tot een controlerende instantie, waaraan de regering regelmatig 
verantwoording zou afleggen, zonder dat elk onderwerp door en door 
moest worden behandeld; met name op het gebied van de belasting
heffing, waar een snel handelen van de kant van de regering was ver
eist, vreesde hij anders ernstige stagnatie. Ook Kolfschoten voelde hier 
onder de gegeven buitengewone omstandigheden wel voor, maar dan 
ten aanzien van een uit twee Kamers bestaand parlement. In een der
gelijke situatie zou de regering, zo vreesde Drees echter, onafgebroken 
worden geïnterpelleerd; het door Lieftinck verwachte voordeel was dus 
maar betrekkelijk. En Schermerhorn hield zijn hart vast voor het ka
rakter van discussies, waarachter nooit een besluit zou staan.
Ook Logemann wenste het noodparlement niet alle bevoegdheden toe 
te kennen, maar om andere redenen dan Lieftinck. Volgens hem zou 
men het parlement alleen zodanige bevoegdheden moeten geven, dat 
conflicten met de regering waren uitgesloten, want in geval van een 
botsing zou de regering, die verkiezingen op korte termijn uitgesloten 
achtte, geen beroep kunnen doen op de kiezers. Ook hier vond het par
lement in Drees weer een verdediger van zijn rechten. Drees vertrouw
de op loyale medewerking van de kant van het parlement en vond, als 
het noodzakelijk was, verkiezingen wel degelijk mogelijk, ook al zou
den die met grote technische moeilijkheden gepaard gaan. Bovendien
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herinnerde Schermerhorn eraan dat hij in zijn radiorede van 27 juni 
een beroep op de kiezers, als het moest, in het vooruitzicht had gesteld. 
Een juiste weergave van de discussie over de bepaling in het wetsont
werp dat het noodparlement niet bevoegd was tot het wijzigen van de 
Grondwet, laat de op dit punt gebrekkige notulering van de vergadering 
van 17 juli nauwelijks toe. De notulen wekken de indruk dat men die 
bepaling had opgenomen om de regering de mogelijkheid te bieden 
buiten het parlement om met wijzigingen te komen, althans met tech
nische wijzigingen, waarvan men het op dat moment gewenst vond dat 
zij snel werden aangebracht. Immers Schermerhorn zei in die verga
dering in dat stadium weliswaar niets voor een Grondwetswijziging te 
voelen, maar wel de weg voor technische wijzigingen open te willen 
houden. En Logemann stelde zich op het standpunt dat een onmiddel
lijke technische herziening door de regering noodzakelijk was. Kolf
schoten toonde zich een principiële tegenstander van een dergelijke 
gang van zaken en wenste een wijziging, als die er moest komen, te 
koppelen aan het weer bijeenroepen van het parlement.
Het wetsontwerp werd door de Ministerraad in de boven weergegeven 
versie aanvaard, zij het dat Lieftinck uitdrukkelijk aantekening ver
langde van zijn opvatting over de werkwijze van het noodparlement. 
Over dit ontwerp kwam veertien dagen later een negatief advies binnen 
van de Raad van State, zeer tot verbazing van het kabinet, omdat de 
Raad van State over het KB van 2 augustus betreffende de Tijdelijke 
Staten-Generaal wel gunstig had geadviseerd. Daar de materie geen 
uitstel van enige maanden gedoogde, besloot de regering om maar in 
afwijking van het advies van de Raad van State de procedure voort te 
zetten. Op 7 augustus hield de Ministerraad zich bezig met de Memorie 
van Toelichting en op 20 augustus werd de NAC om advies gevraagd, 
niet wat de beginselen van het ontwerp betrof, maar ten aanzien van 
de technische punten.55
De NAC stelde een commissie van voorbereiding in, die bij monde 
van Stokman in een vergadering van de NAC op 7 september verslag 
uitbracht. Een poging van de communistische leden om het ontwerp in 
een openbare vergadering te bespreken, mislukte. Een motie van hen 
om de beraadslagingen op te schorten tot de regering de datum van de 
verkiezingen had bekend gemaakt, werd eveneens afgewezen. Van Wal
sum kwam met het ingrijpende voorstel om de bepaling te schrappen 
dat de leden van de Tijdelijke Staten-Generaal van rechtswege lid zou
den zijn van de Voorlopige Staten-Generaal; in zijn opvattingen over 
het noodparlement moesten alle zetels zonder uitzondering volgens een 
speciale procedure worden bezet. Zijn voorstel werd echter met 23 
tegen 15 stemmen verworpen.58
De commissie stelde zelf vier wijzigingen voor. Zij meende dat er niet
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verder van de Grondwet moest worden afgeweken dan absoluut nood
zakelijk was. Omdat bespoediging van zaken ook op andere wijze kon 
worden bevorderd, met name door machtigingswetten, pleitte zij voor 
handhaving van het tweekamerstelsel. De NAC volgde haar met 26 
tegen 12 stemmen.
Ten aanzien van de aanvulling van de vacatures accepteerde de NAC 
met minder overtuiging een meer belangrijke rol dan de regering haar 
had toegedacht. Met 20 tegen 18 stemmen schaarde zij zich achter het 
voorstel van de commissie om in plaats van één gecombineerde lijst 
voor alle vacatures voor iedere plaats een alfabetisch gerangschikte 
aanbeveling van twee personen op te stellen. Een voorstel dat niet uit 
de commissie, maar uit de vergadering kwam om van de aanbeveling 
een bindende voordracht te maken, had zelfs geen schijn van kans; het 
werd met 30 tegen 8 stemmen verworpen. Met dezelfde stemmenver
houding werd een voorstel van Paul de Groot om het artikel over de 
samenstelling van de benoemingscommissie te schrappen, omdat de 
invloed van de NAC te gering zou zijn, afgewezen. Het grote aantal 
afwezigen op deze vergadering, die wellicht de belangrijkste van alle 
bijeenkomsten was, is significant voor de geringe belangstelling van de 
leden zelf voor de NAC.
De commissie wilde voorts een meer nauwkeurige omschrijving van 
het woord „stromingen”, waarmee bij het opstellen van de aanbeve
lingen en de benoemingen rekening moest worden gehouden. Zij stelde 
voor het woord „staatkundige” toe te voegen om de indruk weg te 
nemen dat het hier alleen zou gaan om bewegingen als de NVB; tevens 
kwam hierdoor beter tot uitdrukking dat ook moest worden gelet op 
wijzigingen en ontwikkelingen in de staatkundige stromingen van 
vóór 1940. Zonder hoofdelijke stemming werd dit voorstel overge
nomen.
Eén voorstel van de commissie haalde het niet, het minst belangrijke 
overigens. Om praktische redenen, nl. omdat het vroeger ook uit de 
Grondwet was geweerd, wilde de commissie de passage over de regio
nale geleding van het land schrappen. Met 20 tegen 18 stemmen ver
wierp de NAC dit voorstel.
Per brief van 10 september 1945 werd het advies van de NAC door
gezonden naar de regering.57 Het kwam op 11 september in de Mi
nisterraad aan de orde onder het punt ingekomen stukken en mede
delingen! Zonder noemenswaardige discussie honoreerde het kabinet 
de wensen van de NAC. Zelfs het voorstel ten aanzien van de hand
having van de Tweede en Eerste Kamer ontmoette geen verzet bij die 
ministers, die op 17 juli het éénkamerstelsel onontbeerlijk hadden 
genoemd; wel tekende Lieftinck aan dat dan inderdaad meer gebruik 
moest worden gemaakt van machtigingswetten. Waarschijnlijk besefte
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men in het kabinet dat Beel, gezien de houding van de NAC, wel 
eens gelijk kon krijgen: de Tijdelijke Staten-Generaal zouden met een 
amendement kunnen komen om het tweekamerstelsel te handhaven; 
bovendien zou de snelle toegevendheid van het kabinet haar oorzaak 
kunnen vinden in het feit dat het advies van de Raad van State ver
moedelijk juist mede om deze kwestie negatief was uitgevallen.
De regering diende het gewijzigde wetsontwerp op 13 september bij de 
Tweede Kamer van de Tijdelijke Staten-Generaal in. Oppositie was 
daar bij voorbaat te verwachten van de kant van de anti-revolutionai
ren. Die hadden immers al tijdens de kabinetsformatie laten weten al-; 
leen een terugkeer van de oude Staten-Generaal, aangevuld op de wijze 
zoals de Kieswet die voorschreef, de enige juiste oplossing van het 
vraagstuk te vinden. Het commentaar van Trouw, dat de door de re
gering voorgestelde regeling van het noodparlement de dichtst moge
lijke benadering van de grondwettige instelling was,58 kon allerminst 
representatief heten voor de opvattingen in anti-revolutionaire kring. 
Van de hoofdredacteur van Trouw, Bruins Slot, was bekend, dat hij in 
deze kwestie anders dacht dan de politieke leiders van de partij.

b. De parlementaire behandeling van het wetsontwerp
Op 1 oktober verscheen het Voorlopig Verslag. In de vorige paragraaf 
van dit hoofdstuk is reeds uit dit Verslag geput, voorzover daarin op
merkingen voorkwamen over de Tijdelijke Staten-Generaal. In dat ka
der hoort eigenlijk ook de vrij algemene teleurstelling en geïrriteerdheid 
thuis, die uit het Verslag spreekt, over de vertraging in het bijeen
roepen van de Kamers. Sommige leden hadden het over een ware, al 
vijf maanden durende dictatuur, te vergelijken met de Spaanse, de 
Franse en de Duitse overheersing, toen de vertegenwoordigers van het 
volk ook geen enkele invloed op het bestuur hadden. Enkelen wilden 
hiermee hun opgekropt gemoed luchten; voor anderen -  en het laat 
zich raden wie dat waren: nl. vooral de anti-revolutionairen -  lagen de 
zaken veel principiëler: door niet onmiddellijk na de bevrijding de 
volksvertegenwoordiging bijeen te doen komen, zou de regering ge
handeld hebben in strijd met de Grondwet en zouden de ministers hun 
ambtsplicht hebben geschonden. Deze zelfde leden verweten de rege
ring volledig subjectief te handelen bij het vaststellen van de mate, 
waarin van de Grondwet moest worden afgeweken, omdat zij zich liet 
leiden door politieke inzichten. De aanvulling van de vacatures door 
benoeming moest, behalve omdat dat in flagrante strijd was met de 
Grondwet, volgens hen alleen al vanwege die subjectiviteit worden af
gekeurd. Het kon geen taak zijn van de regering om te zoeken of te 
doen zoeken naar een juiste vertegenwoordiging van verschillende
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stromingen; toch was dit naar het oordeel van deze leden de strekking 
van het wetsontwerp.
Ook andere leden hadden moeite, niet zozeer met de aanvulling bij 
benoeming, maar met de procedure. Enigen vonden dat de NAC te 
grote invloed kreeg; sommigen van hen zagen de benoemingscommis
sie liever uitsluitend uit leden van de Kamers met een buiten de par
tijen staande voorzitter bestaan, want de leden van de oude Staten- 
Generaal zouden voldoende van inzicht veranderd zijn om zelf te kun
nen komen met een representatieve aanvulling. Anderen wilden liever 
een wijziging in de verhouding binnen de commissie ten gunste van de 
Tweede Kamer. Zij die tegen de inschakeling van de NAC op zich geen 
bezwaar hadden, meenden wel dat de NAC niet zo nationaal was als 
zij met haar naam pretendeerde te zijn; zij bestond immers vrijwel al
leen uit mensen, die in het westen en het midden van het land woon
den.
Van verschillende zijden werd aangedrongen op herstel van de voor
oorlogse getalssterkte van de onvolledig geworden fracties. Daar werd 
tegenin gebracht dat er dan te weinig zetels voor vertegenwoordigers 
van nieuwe stromingen beschikbaar kwamen; er zou eerder moeten 
worden gestreefd naar herstel van evenredigheid in de sterkte van de 
fracties.
Ernstig bezwaar bleek te bestaan tegen het voorschrift dat later open
gevallen plaatsen niet zouden worden opgevuld. Op deze wijze dwong 
men de leden van de Voorlopige Staten-Generaal onder alle omstan
digheden lid te blijven, teneinde te voorkomen dat de invloed van hun 
fractie zou verminderen. Als een regeling mogelijk was voor de aan
vulling van de vacatures in de oude Staten-Generaal, dan moest er ook 
een voorziening kunnen worden getroffen voor de aanvulling van va
cant komende plaatsen in de Voorlopige Staten-Generaal. Die plaatsen 
behoorden dan wel te worden bezet door geestverwanten van hen die 
waren verdwenen.
Evenals ten aanzien van de Tijdelijke Staten-Generaal werd ten aan
zien van de Voorlopige Staten-Generaal het probleem van de conti
nuïteit aan de orde gesteld. De voorgestelde wetstekst liet ruimte voor 
twijfel, of de Voorlopige Staten-Generaal wel de in de Grondwet be
doelde Staten-Generaal waren. De regering zou op dit punt met een 
wijziging van het wetsontwerp komen om iedere twijfel weg te nemen. 
Ten slotte deed men een ernstig beroep op de regering de benoemings
procedure zo kort mogelijk te houden, opdat spoedig door het bijeen
komen van de Voorlopige Staten-Generaal aan de te lange parlements- 
loze periode een einde zou komen.59
In de Memorie van Antwoord van 4 oktober bleek de regering geen 
wijziging van de verhoudingen binnen de benoemingscommissie ten 
koste van de NAC te willen aanbrengen. Wel zou zij een versnelling
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van de benoemingsprocedure bevorderen. Ook aan de wensen betref
fende de aanvulling van de later openvallende plaatsen kwam zij tege
moet; de benoemingscommissie zou namelijk in functie blijven en de 
Kamers zouden dan het recht van voordracht krijgen.00
Op grond van het Kamerverslag mocht het kabinet rekenen op aan
vaarding van het wetsontwerp. Voor velen die bezwaren hadden tegen 
de regeringsplannen, was het vooruitzicht op een spoedig herstel van 
de parlementaire democratie kennelijk aantrekkelijker dan vertraging 
te veroorzaken door te persisteren bij hun verlangens betreffende dat 
herstel. De meegaande houding werd door de regering gevoed door op 
enkele, zij het niet al te belangrijke punten concessies te doen.
Alleen de anti-revolutionairen hielden voet bij stuk. Zij vonden de 
handelwijze van de regering ongrondwettig en voelden zich verplicht 
tot het uiterste te pogen de regering op het huns inziens enige juiste 
spoor te krijgen. Zij dienden dan ook een aantal amendementen in, die 
beoogden de aanvulling van de beide Kamers te doen geschieden over
eenkomstig de bepalingen van de Kieswet, dus de aanvulling van de 
vacatures te laten verrichten door het Centraal Stembureau aan de 
hand van de kieslijsten.61
Tijdens de debatten op 9, 10 en 11 oktober bleken de anti-revolutio
nairen niet tot andere gedachten te kunnen worden gebracht. Schouten 
en De Wilde zetten de principiële bezwaren van de anti-revolu
tionairen nog eens in den brede uiteen. Schouten gaf toe dat zijn 
visie ook een afwijking van de Grondwet noodzakelijk maakte, 
omdat de zittingstermijn van de Kamers formeel was verstreken, 
maar die afwijking was gerechtvaardigd, zo meende hij, omdat zij 
ken, maar die afwijking was gerechtvaardigd, zo meende hij, omdat zij 
Van willekeur zou dan geen sprake meer zijn en bovendien had het 
dan geen zes maanden hoeven te duren, eer de Staten-Generaal functio
neerden. Schouten benadrukte dat hij niet sprak in het belang van zijn 
eigen partij, maar dat hij omwille van het landsbelang zich verplicht 
voelde tot deze houding; hij vond hetgeen het kabinet deed niet in 
overeenstemming „met de Nederlandsche gedachte, met het Neder- 
landsche staatsrecht, met de Nederlandsche beginselen van den rechts
staat, met de Nederlandsche grondwet en de Nederlandsche wet”.62 
Het betoog van De Wilde was in andere bewoordingen vervat, maar 
kwam op hetzelfde neer. Hij wilde niemand het recht ontzeggen erop 
gesteld te zijn dat er jonge en frisse leden in de Kamers kwamen; dat 
wenste hij zelf ook wel, maar dan langs de juiste weg. Bij de uitvoering 
en toepassing van de Grondwet mocht men zich niet laten leiden door 
subjectieve inzichten. Een beroep op staatsnoodrecht ter verdediging 
van het optreden van de regering achtte De Wilde geen verontschuldi
ging, want dat beroep was alleen te tolereren, als objectief vaststond
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dat er niet kon worden gehandeld overeenkomstig de Grondwet. Door 
erop te wijzen dat de eed op de Grondwet een stipte naleving van die 
Grondwet vereiste, suggereerde hij dat de Kamerleden niets anders 
konden doen dan het wetsontwerp afwijzen, wilden zij tenminste niet 
in strijd komen met de door hen afgelegde eed.63 
Hier werd de suggestie gewekt dat al degenen, die voor het wetsontwerp 
zouden stemmen, hun eed ontrouw zouden worden. Om die indruk weg 
te nemen zorgde Van Maarseveen (RKSP) ervoor dat de door Schou
ten eigenlijk wel erkende ambivalentie in de redenering van de anti
revolutionairen in het volle licht kwam te staan. Hij verzekerde eraan 
te hechten dat men trouw bleef aan de Grondwet, maar, zo vervolgde 
hij: „laten we niet vergeten, als men de Grondwet strikt wil naleven, 
dat De Wilde in deze Kamer niet had mogen zitten, want dan zou hij 
ook eerbied moeten hebben voor de bepaling in de Grondwet, die zegt, 
dat de leden der Tweede Kamer na 4 jaar aftreden” !64 
Een lid van de SDAP-fractie, Donker, had tevoren al het standpunt 
van de regering verdedigd in een betoog, dat rechtstreeks tegen Schou
ten was gericht. In de Grondwet, aldus Donker, ontbraken positieve 
voorschriften voor de situatie waarin men verkeerde. Subjectiviteit, het 
belangrijkste verwijt van Schouten, was bij het zoeken naar een uitweg 
uit de impasse niet te vermijden. Daarom achtte Donker een oplossing, 
die wellicht op sommige onderdelen enigszins afweek van de strikte 
letter van de constitutie, maar die niet in positieve strijd was met de 
geest ervan en bovendien „door de overtuiging van de overgroote meer
derheid” (!) van het volk werd gedragen -  en zo’n oplossing kon men 
in het wetsvoorstel vinden -  heel wel acceptabel, te meer daar het niet 
ging om een definitieve verandering van de Grondwet, maar om de 
oplossing van een probleem van zeer tijdelijke aard. Dat de geest van 
de Grondwet geen geweld werd aangedaan door opneming in het 
noodparlement van groepen, die in de Staten-Generaal van 1940 niet 
waren vertegenwoordigd, stond voor Donker vast: het was de bedoe
ling van de constitutie om iedere staatkundige stroming via haar ver
tegenwoordiging in het parlement te belasten met een stuk verantwoor
delijkheid en niet om belangrijke groepen „in de wel zeer gemakkelijke 
positie (te laten) van het kunnen uiten van critiek zonder verantwoor
delijkheid te dragen”.65
Tot op zekere hoogte had Bachg (RKSP en NVB-sympathisant), die 
eveneens een vurig pleidooi hield voor het beleid van de regering, het 
bij het rechte eind, toen hij opmerkte dat de felheid waarmee de anti
revolutionairen de regering bestreden, niet zozeer voortvloeide uit hun 
principiële bezwaren tegen dit wetsontwerp, maar moest worden ge
zocht in een afwijzen van de algemene geestelijke grondslag van dit 
kabinet.66
Ook de SGP was weinig ingenomen met het wetsontwerp, zij het om
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andere redenen dan de anti-revolutionairen. Ds. Zandt, wiens fractie 
was gehalveerd, toonde zich bezorgd via de benoemingsprocedure de 
tweede zetel definitief kwijt te raken; immers de benoemingscommissie 
had alleen rekening te houden met belangrijke stromingen. Daarom 
pleitte hij voor schrapping van het woord „belangrijke” en voor het 
strikte handhaven van de evenredige vertegenwoordiging.67 
Over deze kwestie had ook Tilanus uitvoerig gesproken. De CH-fractie 
zou ondanks bezwaren, die in de richting van Schouten gingen, het 
wetsontwerp wel willen aanvaarden, mits de benoemingscommissie de 
opengevallen plaatsen in de verschillende fracties zou aanvullen met 
geestverwanten. Zolang er geen verkiezingen waren gehouden, ontbrak 
volgens Tilanus iedere maatstaf. „Al wat men anders zou doen, is pure 
willekeur.”68
Van der Goes van Naters deelde mee dat zijn fractie weinig voelde voor 
„een benepen toedelen van alleen de NSB-zetels aan de nieuwe stro
mingen”, Hij zag meer in een vermindering van het aantal zetels 
per fractie met bv. 10°/o, vergeleken met 1937; dan zou er in de Tweede 
Kamer naast de vier NSB-plaatsen ruimte komen voor nog tien ver
tegenwoordigers van nieuwe stromingen.69
Effendi brak een lans voor het opnemen van Indonesiërs in de Voor
lopige Staten-Generaal. Dat zou overzee de indruk wekken dat er in 
het Nederlandse volk inderdaad iets aan het veranderen was; het zou de 
wil om op voet van gelijkheid en gelijkberechtiging samen te werken 
accentueren. Een vooruitlopen op de in december 1942 aangekondigde 
Rijksconferentie, zoals wel was beweerd, kon Effendi hierin niet zien. 
Verkiezing van in Nederland verblijvende Indonesiërs kon wel, waar
om dan niet benoeming? Bovendien vond hij het politieke belang ervan 
ver uitgaan boven partij-politieke interessen.70
Deckers en Joekes vonden de benoemingsprocedure verre van fraai, 
maar zij wilden die aanvaarden, omdat zij het belangrijk achtten dat op 
deze wijze de opneming in de Voorlopige Staten-Generaal van verte
genwoordigers van staatkundige krachten, die zich tijdens en na de 
bezetting hadden geopenbaard, in ieder geval werd verzekerd.71 Vooral 
de liberale woordvoerder Bierema wilde het wetsontwerp bezien in het 
licht van de noodzakelijkheid van zo spoedig mogelijk herstel van de 
parlementaire regeringsvorm, dit opdat het gevoel van rechtszekerheid 
snel terugkeerde; een verder uitstel van de parlementaire werkzaamhe
den was naar zijn overtuiging een veel groter kwaad.72 
In zijn antwoord ging Schermerhorn hoofdzakelijk in op het verwijt van 
de anti-revolutionairen dat de regering zich liet leiden door subjec
tiviteit in plaats van door het verlangen naar handhaving van recht en 
wet. Hij gaf nog eens uitvoerig de beweegredenen van de regering aan 
voor de keuze van de procedure voor het weer in functie doen treden 
van de Staten-Generaal. Daarbij benadrukte hij vooral het streven van
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de regering te voorkomen dat de illegaliteit als een zelfstandige politie
ke factor zou optreden; dat kon haars inziens alleen worden verhinderd 
langs de voorgestelde weg, een weg die bovendien in de verzetsbewe
ging zelf in grote lijnen was geaccepteerd.73 Hierna verdedigde Beel 
de details van het wetsontwerp. Hij was het er mee eens dat de be
noemingscommissie de onevenredigheid, die door het openvallen van 
zetels was ontstaan in de vertegenwoordiging van de staatkundige par
tijen, moest wegnemen, maar hij achtte het uitgesloten dat de regering 
de commissie een bepaalde handelwijze zou voorschrijven. Hij ver
wachtte overigens wel dat de commissie ernstig rekening zou houden 
met de in de Kamer gemaakte opmerkingen en hij kon zich voorstellen 
dat de commissie de suggestie van Van der Goes van Naters zou over
nemen.74
Bij de stemming bleek de Kamer weinig te voelen voor de amendemen
ten van de anti-revolutionairen om de benoemingsprocedure ongedaan 
te maken. Nadat het eerste amendement met 13 tegen 25 stemmen was 
verworpen, werden de overige ingetrokken.75
Het artikel, dat wijziging van de Grondwet door de Voorlopige Staten- 
Generaal onmogelijk maakte, werd door de regering teruggenomen. 
Van Maarseveen had in een staatsrechtelijk betoog de overbodigheid 
ervan aangetoond. De Voorlopige Staten-Generaal konden immers 
hoogstens de wenselijkheid tot wijziging uitspreken, de eigenlijke be
slissing kwam toch toe aan de straks door verkiezingen samen te stellen 
Staten-Generaal. Bovendien, als de regering geen wijziging wenste, dan 
kwam die er ook niet, want haar medewerking was noodzakelijk: alleen 
de wet kon verklaren dat er grond bestond om wijzigingen in de Grond
wet in overweging te nemen. En waarom zou men door de Voorlopige 
Staten-Generaal niet bevoegd te verklaren de procedure nodeloos rek
ken, nu wijzigingen op korte termijn urgent konden worden, bv. in 
verband met de gebeurtenissen in Indië?76
Het wetsontwerp werd uiteindelijk met 51 tegen 14 stemmen (de anti
revolutionaire fractie en ds. Zandt) aanvaard.77 In de Eerste Kamer 
was de animo voor een uitvoerig debat uiterst gering, want, zoals De 
Savornin Lohman opmerkte: „de zaak is vrijwel doodgepraat en -ge
schreven”.78 Schermerhorn constateerde dan ook naast een volstrekt 
gebrek aan enthousiasme voor de inhoud van het wetsontwerp, een 
ontbreken van enthousiasme bij de bestrijding ervan.79 Met de vijf anti
revolutionaire Eerste Kamerleden stemden drie christelijk-historische 
senatoren, De Vos van Steenwijk, Pollema en De Savornin Lohman, 
tegen; voor hen waren de staatsrechtelijke bezwaren onoverkomelijk.80 
De wet van 26 oktober 1945 verscheen in Staatsblad F 241.
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c. De aanvulling van de vacatures
De Nationale Adviescommissie had weten te bereiken dat zij voor elk 
van de 24 vacatures in de Tweede Kamer, welk aantal per 9 oktober
1945 steeg tot 25 wegens het bedanken van een lid van de Kamer, en 
van de 16 vacatures in de Eerste Kamer een voordracht van twee per
sonen mocht opstellen. Daarbij moest de NAC er naar streven dat de 
belangrijke staatkundige stromingen zoveel mogelijk tot hun recht zou
den komen en dat de Voorlopige Staten-Generaal ook uit een oogpunt 
van regionale geleding van het land op een zo breed mogelijke basis 
werden samengesteld.
In haar vergadering van 21 september, een week na de indiening van 
het wetsontwerp betreffende de Voorlopige Staten-Generaal bij de 
Tweede Kamer van de Tijdelijke Staten-Generaal, besloot de NAC on
middellijk aan het werk te gaan. Zij vond het weliswaar juister te wach
ten tot het wetsontwerp was aanvaard, maar zij meende zo weinig mo
gelijk tijd te mogen verliezen. Er werd een commissie benoemd, be
staande uit Meijerink, Vorrink, Van Walsum, Wagenaar en Witteman 
(voorzitter), die de wijze behoorde voor te bereiden waarop de NAC 
haar taak zou moeten vervullen; de leden van de NAC moesten in 
handen van deze commissie namen van kandidaten stellen ,waarna de 
commissie een eerste schifting in deze namen zou aanbrengen.
Op 19 oktober kwam de commissie met het volgende voorstel. De 
NSB-zetels (in elk der beide Kamers vier) zouden worden opgevuld 
door vertegenwoordigers van de illegaliteit, met één uitzondering, nl. 
in de Eerste Kamer, waar de commissie één van de vier zetels aan de 
inmiddels herboren CPN wilde geven, omdat anders deze partij niet 
in de Eerste Kamer zou zijn vertegenwoordigd; in de Eerste Kamer van 
10 mei 1940 had de CPN geen zetel. Met uitzondering van Van Wal
sum had de commissie bovendien gemeend gehoor te moeten geven 
aan die wensen uit de Tijdelijke Staten-Generaal, die een herstel van 
de in 1940 geldende getalssterkte van de verschillende Kamerfracties 
beoogden; zij vond daarom dat de politieke partijen via hun vertegen
woordigers in de NAC de gelegenheid moesten krijgen voor hun eigen 
vacatures met een voordracht te komen. Het bezwaar dat er op deze 
wijze te weinig nieuwe figuren en dragers van nieuwe gedachten in de 
Kamers zouden kunnen komen, had bij de commissie niet zo zwaar 
gewogen, omdat zij na inzage van de door de partijen ingediende lijsten 
de overtuiging had gekregen dat die partijen in hun eigen verband aan 
nieuwe mensen voldoende ruimte hadden gegeven.
Van Walsum had niet met de meerderheid van de commissie kunnen 
meegaan, omdat hij zich, evenals Van Randwijk, bleef verzetten tegen 
het feit dat de zittende Kamerleden hun zetel automatisch behielden; 
met name ten aanzien van zijn voormalige partij, de CHU, vreesde hij
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dat op deze wijze doorbraakfiguren niet voldoende aan bod konden 
komen. De overige leden van de NAC stemden wel in met het voorstel 
van de commissie.
Toen men echter begon met de bespreking van de voordracht, bleek 
spoedig dat iedere vacature eindeloze discussies zou oproepen. Zo 
maakte met name Stokvis bezwaar tegen Welter (RKSP), die samen 
met Chr.G Matser op één voordracht stond, o.m. omdat Welter deel 
had uitgemaakt van de regering te Londen, over het beleid waarvan nog 
geen opening van zaken was gegeven. De katholieke groepering in de 
NAC bleef echter vasthouden aan Welter. Behalve tegen andere voor- 
gedragenen rezen ook bezwaren, vooral van de kant van Stokvis en 
Van Randwijk, tegen Setyadjit, die als vertegenwoordiger van de Indo
nesische bevolkingsgroep was voorgesteld; zijn publicaties in het begin 
van de oorlog waren sterk tegen de Nederlandse regering gericht en hij 
had kort tevoren de zijde van Soekarno tegen het Nederlandse gezag 
gekozen. Vorrink deed een dringend beroep op de leden zich te houden 
aan de kandidaten, van wie men wist dat zij door een bepaalde groep 
met overtuiging naar voren waren gebracht; anders zou de NAC er 
nooit uitkomen. Dat hielp. Op 26 oktober sloot men de vaststelling van 
de dubbeltallen af.81
De sterkte der fracties werd dus, vergeleken met de situatie op 10 mei 
1940, gehandhaafd. Voor de Tweede Kamer betekende dit dat iedere 
fractie het aantal zetels kreeg, dat zij bij de verkiezingen van 1937 had 
verworven:

RKSP 31 Liberale Staatspartij 4
SDAP 23 CPN 3
ARP 17 CDU 2
CHU 8 SGP 2
VDB 6

De vier NSB-zetels kwamen toe aan vertegenwoordigers van de illegali
teit, hoofdzakelijk van die groepen die in de bestaande fracties geen of 
nog geen tehuis hadden gevonden: Setyadjit, Goedhart (Pieter ’t Hoen), 
Heertjes en Ten Hagen (Christofoor). Dit gold voor de NSB-zetels in 
de Eerste Kamer in mindere mate: één zetel kwam toe aan de CPN 
(Koejemans) en een andere aan Stikker, de voorzitter van de Stichting 
van de Arbeid. Ook hier werd een zetel gereserveerd voor een verte
genwoordiger van de Indonesische bevolkingsgroep, nl. Pamontjak. De 
vierde zetel werd bezet door Donkersloot (kunstenaarsverzet). De ove
rige vacante zetels vielen toe aan de bestaande fracties, waarna de 
onderlinge verhouding weer luidde zoals die in 1940 was:
128





onderwerpen, waarvan kon worden verwacht dat zij in de regerings
nota zouden worden behandeld, aanhouden.85 De Kamer verzette zich 
niet hiertegen.
Hoe was de idee van een regeringsnota als middel om de Kamer te in
formeren over de voorbije periode ontstaan? Op 21 november of kort 
daarvoor had de Kamervoorzitter een gesprek met de Minister-Presi- 
dent, waarin hij hem duidelijk maakte dat het kabinet op een stroom 
van interpellaties moest rekenen. Daarop legde Schermerhorn in een 
vergadering van de Raad voor Economische Aangelegenheden op 21 
november zijn collega’s de vraag voor, of het niet gewenst zou zijn deze 
stroom op te vangen door een verzamelnota van het kabinet aan de 
Kamer, waarin de verschillende punten, die aanleiding konden geven 
tot discussie, door de ministers zouden worden behandeld; via deze 
procedure zou het initiatief bij het kabinet blijven, terwijl anderzijds 
de Kamer dit gebaar zeker zou weten te waarderen. In deze nota zou 
dan niet alleen het gevoerde beleid moeten worden behandeld, maar 
ook de richting moeten worden aangegeven, waarin het beleid zou 
gaan, zonder evenwel in details te treden. De nota moest naar de me
ning van Schermerhorn slechts „een geleide interpellatie” beogen; er 
zou een mondelinge behandeling op moeten volgen, hetgeen de leven
digheid van het debat ten goede zou komen. Het kabinet ging hiermee 
akkoord, al gaf Lieftinck de voorkeur aan eerst een Voorlopig Verslag 
op de nota door de Kamer; dan zou het kabinet tevoren enigszins zijn 
ingelicht over de te stellen vragen -  hij zelf zou er ongetwijfeld zeer vele 
te beantwoorden krijgen - , maar Drees merkte op dat deze procedure 
niet al te zeer tot de bevolking zou spreken, die een Voorlopig Verslag 
immers vrijwel nooit las.
De nota, samengesteld aan de hand van door de Kamervoorzitter ge
formuleerde vragen,86 werd een week later dan het kabinet zich had 
voorgenomen, bij de Kamer ingediend, nl. op 11 december;87 de dag 
daarop bereikte de Kamer een afzonderlijke nota over het gevoerde 
financiële beleid.88 Op dat moment waren bij de Kamer slechts vier 
wetsontwerpen binnengekomen,89 terwijl uit het zittingsjaar 1939-1940 
nauwelijks werk van enige importantie was blijven liggen. Dat wekte 
natuurlijk wel enige wrevel, zo bij Schouten90 en bij Joekes.91 De de
batten over de regeringsnota, die zoals zal blijken uit de volgende 
hoofdstukken het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer van 
de Voorlopige Staten-Generaal voor het grootste gedeelte vullen, be
gonnen op 18 december. Het aantal tot en met 11 december schrifte
lijk gestelde vragen bedroeg veertien! Vóór 18 december hield de 
Tweede Kamer zich, naast enkele werkzaamheden van huishoudelijke 
aard, alleen nog bezig met het wetsontwerp betreffende toetreding tot 
de overeenkomsten van Bretton Woods, nl, op 13 december. De Eerste 
Kamer, die ten aanzien van de beide nota’s geen taak had, nam pas
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vanaf 19 december weer deel aan de wetgevende arbeid; daar waren tot 
dan toe slechts drie schriftelijke vragen gesteld.

e. Het oordeel van de Parlementaire Enquêtecommissie
De Parlementaire Enquêtecommissie kwam, vijf jaar na de bevrijding, 
ten aanzien van de procedure voor het herstel van de parlementaire de
mocratie tot een voor het kabinet-Schermerhom-Drees niet ongunstige 
conclusie. De Commissie had liever gezien dat de oude Staten-Gene
raal onmiddellijk na de bevrijding bijeen waren geroepen en voor hun 
eigen zuivering en in overleg met de regering voor een regeling inzake 
hun aanvulling hadden kunnen zorgen. De Commissie had echter niets 
gevoeld voor een terugkeer van het rompparlement, met gebruikma
king van de vooroorlogse kandidatenlijsten voor de opvulling van de 
vacatures; dan was weliswaar ten volle voldaan aan de eis van legali
teit en continuïteit, aldus de Commissie, maar het terzijde laten van 
hen die leiding hadden gegeven aan het verzet, zou ernstige repercussies 
hebben kunnen oproepen. Vandaar dat de Commissie, ondanks haar 
bezwaren tegen het trage verloop, toch in gunstige zin oordeelde over 
de regeling van de Voorlopige Staten-Generaal. „De wet is gebaseerd 
op een compromis en dat was waarschijnlijk onder de gegeven om
standigheden de beste oplossing. Uitersten, die repercussies van tegen
overgestelde zijde hadden kunnen opleveren, zijn vermeden. Dat is”, 
aldus de Parlementaire Enquêtecommissie, „vermoedelijk ook wel de 
reden, waarom het overgrote deel van het Nederlandse volk er zich 
direct mede heeft verenigd en de tegenstanders er zich in feite ook bij 
hebben neergelegd.”92

4. Voorzieningen ten aanzien van provincie en gemeente
Het kabinet-Schermerhorn-Drees trof bij zijn aantreden gedetailleerde 
voorzieningen aan voor de normalisatie van het dagelijks bestuur van 
provincie en gemeente en voor de reactivering van de Provinciale Sta
ten en de gemeenteraad. De normalisatie van het dagelijks bestuur van 
provincie en gemeente was in juni 1945 zo goed als voltooid. Anders 
was dat ten aanzien van de Provinciale Staten en de gemeenteraad. In 
juni 1945 waren er nog geen Provinciale Staten bijeengeroepen, terwijl 
in de meeste gemeenten de gemeenteraad nog moest worden ingesteld.

a. Het dagelijks bestuur van provincie en gemeente
De procedure voor de normalisatie van het dagelijks bestuur van pro
vincie en gemeente was bij KB van 5 september 1944, Stbl. E  86, hou
dende vaststelling van het Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Pro
vinciën en Gemeenten, vastgelegd. Daarbij werd uitgegaan van de ge-
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dachte dat de bestuurders van mei 1940 zoveel mogelijk moesten terug
keren.

De provincie
Het ambt van Commissaris van de Koningin -  in het besluit geheten 
Commissaris in de provincie -  zou na de bevrijding worden uitgeoe
fend door hem, die op 10 mei 1940 als zodanig in functie was, indien 
zulks uitdrukkelijk door de Kroon zou zijn bepaald, of, zo dit niet 
mogelijk was, door hem die door de Kroon met de waarneming zou 
worden belast. De minister van Binnenlandse Zaken c.q. het Militair 
Gezag zou een vervanger aanwijzen.
Totdat de leden van het college van Gedeputeerde Staten door de Pro
vinciale Staten waren gekozen, zou dit college bestaan uit de Commis
saris en uit hen, die op 10 mei 1940 lid van het college waren, met uit
zondering van hen die op of na die datum lid, sympathiserend lid of 
begunstiger van een nationaal-socialistische of fascistische organisatie 
waren geweest, en van hen die de minister van Binnenlandse Zaken zou 
uitsluiten van het lidmaatschap van het college. Tot uitsluiting mocht 
worden overgegaan, in geval van de betrokkene op grond van zijn 
houding tijdens de bezetting niet kon worden verwacht, dat hij het 
vertrouwen van de ingezetenen van de provincie had; in afwachting 
van een dergelijke beslissing kon de Commissaris aan de betrokkene 
de uitoefening van zijn bevoegdheden verbieden.
Tot aan het tijdstip waarop de Provinciale Staten voor het eerst in ver
gadering bijeen zouden komen, zou het College van Gedeputeerde Sta
ten alle bevoegdheden van de Provinciale Staten uitoefenen, terwijl de 
Commissaris of zijn vervanger alle bevoegdheden van het college van 
Gedeputeerde Staten zou uitoefenen, zolang dit college nog niet 
functioneerde.
In het KB van 12 april 1945, Stbl. F 43, houdende wijziging van het 
Besluit Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën en Gemeenten, werd 
nog bepaald dat in het voorlopige college van Gedeputeerde Staten 
ook de minister van Binnenlandse Zaken, na de Commissaris te heb
ben gehoord, leden kon benoemen.

De gemeente
Ten aanzien van het dagelijks bestuur van de gemeente trof het KB 
E 86 een soortgelijke regeling als met betrekking tot het provinciaal 
dagelijks bestuur. Na de bevrijding zou diegene als burgemeester op
treden, die op 10 mei 1940 dat ambt vervulde, tenzij hij na ontslag door 
of vanwege de bezetter in een andere openbare functie was benoemd. 
In dat laatste geval en indien de burgemeester in het kader van de
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zuivering zou worden ontslagen, geschorst of gestaakt (zie hoofdstuk 
IV, paragraaf 2b) en in geval van ongesteldheid, afwezigheid of ont
stentenis zou hij worden vervangen door de wethouder, die ook op 
10 mei 1940 als vervanger optrad. De Commissaris van de Koningin 
zou echter te allen tijde in de vervanging van de burgemeester kunnen 
voorzien en ook een burgemeester, die naar zijn oordeel op grond van 
diens houding tijdens de bezetting niet kon worden geacht het ver
trouwen van de plaatselijke bevolking te hebben, kunnen vervangen. 
Indien de Commissaris niet bij machte was, bv. ten gevolge van de 
stand van de krijgsverrichtingen, de noodzakelijke voorzieningen te 
treffen, dan mocht het Militair Gezag de persoon aanwijzen die de 
functie van burgemeester zou uitoefenen, maar het Militair Gezag 
mocht ook optreden, wanneer in de vervulling van het ambt van bur
gemeester of diens vervanging niet zou worden voorzien op een wijze 
die de nodige waarborgen bood voor de medewerking aan het herstel 
en de handhaving van de veiligheid van de Staat. Daarenboven kon ook 
nog eens de minister van Binnenlandse Zaken maatregelen nemen.
De voorziening ten aanzien van het college van B en W was identiek 
aan die van het college van Gedeputeerde Staten, met dien verstande 
dat niet de minister van Binnenlandse Zaken, maar de Commissaris 
van de Koningin eventueel leden zou uitsluiten en de burgemeester, in 
afwachting van een beslissing van de Commissaris, kon bepalen dat 
een persoon zijn bevoegdheden niet mocht uitoefenen.
Ook de regeling van de bevoegdheden van het college van B en W was 
overeenkomstig die van de bevoegdheden van het college van Gedepu
teerde Staten; dus zolang er geen gemeenteraad was, zou het college 
van B en W de bevoegdheden van de raad uitoefenen en zolang er geen 
college van B en W was, zou de burgemeester de bevoegdheden van dit 
college uitoefenen. Waar in de praktijk het laatste zich voordeed -  dat 
was in alle gevallen zo tot juni 1945 en soms zelfs tot ver in het najaar 
van 1945 - , liet de burgemeester zich vaak voor de duur van de situatie 
bijstaan door een door hem samengestelde adviescommissie.
Het KB F 43 voorzag ten aanzien van de colleges van B en W tevens in 
de mogelijkheid van benoeming door de Commissaris van de Koningin.

b. De Provinciale Staten en de gemeenteraad
Zoals reeds in hoofdstuk I is beschreven, besloot het kabinet-Gerbran
dy in september 1944 bij het vaststellen van regelen omtrent de re
activering van de vertegenwoordigende instanties uit te gaan van de 
zgn. synthesegedachte: diegenen die op 10 mei 1940 lid waren van deze 
instanties, zouden hun plaats weer kunnen innemen, terwijl de open
gevallen plaatsen zouden worden bezet door personen die werden ge
acht tijdens de bezetting het vertrouwen van de bevolking te hebben
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verworven. Krachtens het Besluit Tijdelijke Voorziening Provinciale 
Staten en Gemeenteraden van 18 september 1944, Stbl. E 119, zou een 
commissie de leden van de Provinciale Staten en gemeenteraden aan
wijzen volgens dat principe.
De aanwijzingscommissie voor de leden van de Provinciale Staten zou 
dezelfde zijn als die welke voor de Staten-Generaal was gedacht. Maar 
omdat het eveneens op de synthesegedachte gebaseerde Besluit Tijde
lijke Voorziening Staten-Generaal niet tot stand kwam kon het KB 
E 119 op het punt van de Provinciale Staten niet worden geëffectueerd. 
Hetzelfde gold ten aanzien van de gemeenteraden, want in de aanwij
zingscommissie voor de leden van een gemeenteraad moest minstens 
één lid zitting hebben uit de aanwijzingscommissie voor de leden van 
de Staten-Generaal.
Bij het KB van 12 april 1945, Stbl. F 44, werd het KB E 119 dan ook 
ingetrokken. Voor de Provinciale Staten werd geen nieuwe regeling ge
troffen en voor de Gemeenteraden kwam het Besluit Tijdelijke Voor
ziening Gemeenteraden, Stbl. F 45, eveneens van 12 april 1945, tot 
stand, dit alles onder de verantwoordelijkheid van Beel, die daarbij 
brak met de synthesegedachte en geheel in de geest van het Eindhovens 
Adres van 2 november 1944 handelde.
Het Besluit F 45 voorzag in tijdelijke gemeenteraden, waarvan de 
leden door een kiescollege zouden worden gekozen uit hen, die konden 
worden geacht het vertrouwen van de inwoners der gemeente tijdens de 
bezetting te hebben behouden of verkregen. Het aantal leden van het 
kiescollege moest het drievoudige bedragen van het aantal leden van 
de gemeenteraad. De leden van het kiescollege zouden worden be
noemd door de Commissaris van de Koningin, na kennisneming van 
een door de burgemeester opgemaakte aanbeveling. De burgemeester 
moest zich bij het opstellen van de aanbeveling laten voorlichten door 
een door hem aan te wijzen commissie van tenminste drie vertrouwens
mannen uit de plaatselijke bevolking, terwijl de Commissaris van de 
Koningin bij de benoeming advies moest inwinnen bij een commissie 
van vijf personen, door hem onder goedkeuring van de minister van 
Binnenlandse Zaken aan te wijzen. De leden van het kiescollege moes
ten uiteraard het vertrouwen van de bevolking genieten; tevens behoor
den de Commissaris van de Koningin bij de benoeming van deze leden 
en de burgemeester bij het samenstellen van de aanbeveling er 
naar te streven dat de voornaamste geestelijke en maatschappelijke 
stromingen in de gemeente daarin naar evenredigheid waren vertegen
woordigd, een bepaling waarvan de uitvoering bij het ontbreken van 
objectieve maatstaven natuurlijk een bron van grote ergernis kon wor
den. Ten slotte zou een gedeelte van de taak van de gemeenteraad over
gaan op het college van B en W (bezoldigingen, rechtshandelingen, 
brandbestrijding, gemeentewegen e.d., markten, godshuizen, burgerlij
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ke stand); hetzelfde gold voor de medewerking aan de uitvoering van 
wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordenin
gen en reglementen, voorzover bepaald door de Commissaris van de 
Koningin onder goedkeuring van de minister van Binnenlandse Zaken. 
Op 17 april 1945 gaf Beel nadere voorschriften omtrent de wijze van 
verkiezing van de leden van de tijdelijke gemeenteraden. Daarbij werd 
uitgegaan van het lijstenstelsel; alleen die lijsten zouden worden toege
laten die door tenminste drie leden van het kiescollege waren onder
tekend.93
Een definitieve regeling was hiermee echter niet bereikt. Tijdens de 
kabinetsformatie van mei-juni 1945 werd namelijk ook de kwestie van 
de gemeenteraden aan de orde gesteld (zie hoofdstuk II). Bruins Slot, 
die aanvankelijk door de formateurs Schermerhorn en Drees was be
naderd voor het departement van Binnenlandse Zaken, wilde zo snel 
mogelijk van de tijdelijke regeling af; binnen drie maanden na het op
treden van het kabinet moesten er gemeenteraadsverkiezingen worden 
gehouden, hetgeen naar zijn mening technisch in ieder geval mogelijk 
was.
Toen de formateurs uiteindelijk bij Beel uitkwamen voor Binnenlandse 
Zaken, probeerden zij van hem gedaan te krijgen, dat hij nu volgens de 
synthesegedachte te werk zou gaan en dus een nieuwe regeling voor de 
gemeenteraden zou ontwerpen. Beel wenste echter alleen tot het kabi
net toe te treden, als het KB F 45 onverkort bleef gehandhaafd; op 
grond van dat KB waren in het zuiden reeds de eerste tijdelijke ge
meenteraden ingesteld en hij vond het weinig opportuun om twee soor
ten gemeenteraden te creëren. Wel wilde hij enige wijzigingen aan
brengen in een van de uitvoeringsvoorschriften van 17 april 1945.
In zijn radiorede van 27 juni 1945 kondigde Schermerhorn dan ook 
niet meer aan dan dat de regering overwoog om ten aanzien van de 
samenstelling van de gemeenteraden op grond van ervaringen in het 
zuiden voor de later bevrijde provincies een wijziging van het uitvoe
ringsbesluit tot stand te brengen.94
Toen de kwestie op 31 juli en 4 augustus in de Ministerraad aan de 
orde kwam, bleek Beel niet alleen de uitvoeringsbeschikking van 17 
april te willen wijzigen, maar ook het KB F 45 zelf; bovendien wilde hij 
het KB aanvullen met de bepaling dat om praktische, op de procedure 
betrekking hebbende redenen in de vervulling van openvallende plaat
sen na benoeming van leden van de tijdelijke gemeenteraden niet zou 
worden voorzien.
De wijziging van het KB betrof twee punten. In de eerste plaats de po
sitie van de burgemeester. De burgemeester bleek een te grote invloed 
te hebben omdat zijn voordracht voor het kiescollege in de praktijk
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vaak beslissend was.95 Beel wilde deze situatie ondervangen door voor 
te schrijven dat de burgemeester bij het opstellen van de aanbeveling 
niet mocht afwijken van het advies van de commissie van vertrouwens
mannen, indien dit advies met algemene stemmen was uitgebracht. De 
Ministerraad ging hiermee akkoord, hoewel Drees in deze liever een 
rol aan de wethouders zag toegekend; in de hele kwestie van de ge
meenteraden had men de oude leden toch al te veel buiten spel gelaten! 
Beel wilde hiervan niet horen, om de bekende reden dat dat te zeer 
afweek van de regeling die in het zuiden was toegepast, maar ook om
dat men in het zuiden juist veel bezwaar had tegen het inschakelen van 
de wethouders, die tijdens de bezetting vaak te lang waren blijven zit
ten.
De tweede wijziging betrof de mogelijkheid om, in afwijking van de in 
de Kieswet neergelegde beginselen, de vrijheid van persoonlijke keuze 
voor de kiezer, dus voor de kiesman, te vergroten. Zijn stem zou in het 
algemeen uitsluitend ten goede moeten komen aan de door hem aan
gewezen kandidaten, in de door hem aangegeven volgorde. Aldus zou 
de weg vrij komen voor toepassing van het personenstelsel, waartoe 
Beel de voorzitter van de Kiesraad, prof. mr. dr. G. van den Bergh, 
had gevraagd een systeem te ontwerpen;96 aanvankelijk had Beel nog 
gedacht aan een combinatie van het lijstenstelsel, dat de Kieswet volg
de, en het personenstelsel.
Ook met deze tweede wijziging stemde de Ministerraad in; alleen Lo
gemann had enige bezwaren; zijns inziens zou de eenling die tot geen 
partij behoorde, met dit stelsel slechter af zijn.
Op 4 september 1945 verscheen het KB van 28 augustus 1945, Stbl. 
F 152, houdende aanvulling en wijziging van het Besluit Tijdelijke 
Voorziening Gemeenteraden; Beel vaardigde op 14 september een 
nieuwe uitvoeringsbeschikking uit, waarbij die van 17 april werd inge
trokken en aanwijzingen werden gegeven voor de praktische gang van 
zaken.97 Bij beschikking van dezelfde datum liet Beel tevens weten dat 
de verkiezing van de leden van de tijdelijke gemeenteraden vóór 22 
oktober 1945 moest zijn geschied.98
Hoewel met het KB van 28 augustus 1945 het parlement in feite de 
gelegenheid was ontnomen om met de minister van Binnenlandse Za
ken van gedachten te wisselen over de kwestie van de gemeenteraden, 
sneden toch enkele leden van de Tweede Kamer van de Tijdelijke 
Staten-Generaal bij de behandeling van het wetsontwerp betreffende 
de Voorlopige Staten-Generaal in oktober 1945 het onderwerp aan; 
in de Eerste Kamer is de kwestie niet aangeroerd.
Gezien hun afwijzende houding tegenover het wetsontwerp betreffende 
de Voorlopige Staten-Generaal lag het voor de hand dat de anti-revo- 
lutionaire fractie geen goed woord over had voor de gemeenteraden-
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regeling; in vele plaatsen weigerde de ARP zelfs haar medewerking 
aan de uitvoering. Fractievoorzitter Schouten sprak van een baaierd 
van willekeur, nu het in wezen aankwam op de benoeming van kies
mannen; daarbij haalde hij het voorbeeld aan van een stad, waar de 
CHU in het kiescollege sterk ondergewaardeerd was ten gunste van de 
Nederlandse Volksbeweging."
Tilanus deelde mee dat hij zijn achterban wel had geadviseerd zich niet 
te verzetten, omdat het hier een kwestie van betrekkelijk korte duur 
betrof, dit ondanks het feit dat hij de regeling grond wettelijk noch 
wettelijk juist achtte. Immers art. 145 (nu art. 152) van de Grondwet 
schreef voor dat aan het hoofd van de gemeente een raad staat; en bo
vendien hadden de in 1939 gekozen raadsleden krachtens art. 29, lid 4 
van de Gemeentewet zitting, totdat de geloofsbrieven van meer dan de 
helft van het wettelijk voorgeschreven aantal leden van de nieuwe 
raad waren goedgekeurd. M.a.w. men kon de in 1939 gekozen leden 
niet aan de kant zetten; had de oorlog niet vijf, maar bv. vijftien jaar 
geduurd, pas dan was het staatsnoodrecht te accepteren geweest. De 
CHU was desalniettemin over de bezwaren heengestapt. Maar nu er 
enige ervaring was opgedaan met de kiescolleges en kon worden ge
constateerd dat er achter de schermen dingen gebeurden die niet in de 
haak waren, had Tilanus spijt gekregen van zijn advies en had hij liever 
willen oproepen tot een radicale weigering om aan de regeling mee te 
werken. Hij verwees naar een van de grote gemeenten, waar in het 
kiescollege van 135 personen één derde bestond uit partijloze figuren. 
Dat bracht hem tot de vraag: „Is men soms bezig met een naïeve of 
met een opzettelijke ontwrichting van het Nederlandsche partijwezen? 
Zijn deze heren ’Volksbewegers’ . .  . bezig om mutatis mutandis naar 
het voorbeeld van de geesteshouding van de regenten van omstreeks 
het jaar 1750 het politieke leven naar hun hand te zetten?”100 
Tilanus kreeg in feite steun van Donker. Ook deze keerde zich fel tegen 
de gemeenteradenregeling van Beel, maar op andere gronden dan Ti
lanus had gedaan. Als vurig aanhanger van de synthesegedachte vond 
hij dat de regeling de band met de door het volk gekozen leden van 
mei 1940 doorsneed; de regeling was niet meer dan een tot allerlei 
willekeur leidend benoemingssysteem dat de volksinvloed op ernstige 
wijze geweld aandeed. Hij onderstreepte met zeer veel nadruk de over
eenkomsten in mentaliteit van de gemeenteradenregeling en het Eind- 
hovens Adres van november 1944, de beraadslagingen waarover hij 
indertijd had meegemaakt, maar welk Adres hij niet had ondertekend; 
en, zo deelde hij mee, toen hem de samenstelling van het laatste kabi
net-Gerbrandy bekend was geworden, had hij zich geen illusies meer 
over het lot der gemeenteraden gemaakt. Wat Tilanus reeds had ge
suggereerd, scherpte Donker nog aan: de ondertekenaren van het Eind- 
hovens Adres wilden van de buitengewone omstandigheden profiteren
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om langs de weg van het noodrecht bepaalde wijzigingen in het staats
bestel aan te brengen en daarin paste de gemeenteradenregeling volle
dig.101
Beel ontkende dat hij en de zijnen te werk hadden willen gaan 
zoals Donker het voorstelde. Alleen voor de overgangsperiode hadden 
zij een bepaalde structuur op het vlak van de gemeenteraden en de 
Provinciale Staten wenselijk gevonden; definitieve herzieningen, die in 
het Adres bepleit waren, moesten ook in hun ogen langs de normale 
parlementaire weg totstandkomen. Of het er nu wel of niet zo stond in 
dat Adres, het was in ieder geval wel hun opvatting geweest, aldus 
Beel.102
In zijn antwoord op de vraag van Donker, waarom het kabinet-Scher- 
merhom-Drees de gemeenteradenregeling niet had vervangen, nu het 
ten aanzien van de Staten-Generaal wel volgens de synthesegedachte te 
werk wilde gaan,103 maakte Beel geen melding van het argument van 
de uniformiteit tussen het noorden en het zuiden; hij beriep zich op 
technische bezwaren, die het strikt volgen van het voor de Staten-Gene
raal aanvaarde stelsel van aanvulling van de opengevallen plaatsen 
door benoeming voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden ver
hinderden; in de provincies en de gemeenten zouden volgens Beel vol
doende gezaghebbende instanties naar de geest van de Nationale Ad
viescommissie ontbreken. Overigens wees Beel erop dat zijn regeling 
natuurlijk wel de mogelijkheid openliet om te komen tot een syn
these.104
Inderdaad bleken in de meeste gemeenten de vooroorlogse gemeente
raadsleden, met uitzondering dan van de anti-revolutionaire en hier en 
daar ook de christelijk-historische, in de tijdelijke gemeenteraden hun 
zetel in te nemen.105 Pas na de gemeenteraadsverkiezingen van juli
1946 kon de normale situatie terugkeren.106

5. De opheffing van het Militair Gezag
Zoals Schermerhorn in zijn radiorede van 27 juni 1945 aankondigde,107 
was het streven van zijn kabinet gericht op de liquidatie van het Mili
tair Gezag per 1 september 1945. Deze datum hield uiteraard verband 
met het feit dat krachtens het KB van 24 februari 1945, Stbl. F 17, de 
bijzondere staat van beleg zou expireren op 4 september 1945. Boven
dien kon men er op grond van de ervaringen, in het zuiden opgedaan, 
zeker van zijn dat een langer voortbestaan van het Militair Gezag ook 
overal elders de gezagsverhoudingen, vooral op decentraal niveau, zou 
bemoeilijken.108 Ten slotte mocht men erop rekenen dat de zgn. eerste 
of militaire fase na de bevrijding, waarin het oppergezag uiteindelijk 
berustte bij de geallieerden, spoedig ten einde zou lopen, waarmee dan 
een van de bestaansgronden van het Militair Gezag kwam te vervallen;
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deze situatie trad in juli 1945 in, toen de Nederlandse regering de volle 
verantwoordelijkheid voor het civiele bestuur herkreeg.109 Schermer
horn wees er nadrukkelijk op dat het welslagen van het streven afhan
kelijk was van de mate, waarin de civiele organen in staat waren om 
de taken van het Militair Gezag over te nemen.
Weldra bleek echter dat de liquidatie, die in de zomer van 1945 op 
gang kwam,110 om vaak praktische redenen niet in het gewenste tempo 
kon verlopen; in de hoofdstukken IV (Bijzondere rechtspleging en zui
vering) en VI (Het sociale en economische beleid) zullen deze redenen 
in een aantal concrete gevallen nader worden toegelicht. Begin juli had 
het Militair Gezag een liquidatieschema gereed,111 maar tegelijkertijd 
moest het kabinet erkennen dat verschillende onderdelen van het Mi
litair Gezag voorlopig nog niet konden worden gemist. Daarom werd al 
in juli besloten de bijzondere staat van beleg te verlengen.112 Dat ge
beurde bij besluit van 8 september 1945, Stbl. F 168, dat het einde van 
de bijzondere staat van beleg op 4 maart 1946 bepaalde.113 Zelfs werd 
het Militair Gezag verzocht alsnog een Commissariaat Noodvoorzie
ning in het leven te roepen voor de verwoeste gebieden buiten de rand
stad.114
Wat de buitenorganisatie van het Militair Gezag betreft, op 1 oktober
1945 waren alle Provinciale en Districtsmilitaire Commissariaten opge
heven en vervangen door zes militaire Afdelingscommissariaten (Assen, 
Arnhem, Utrecht, Amsterdam, ’s-Gravenhage en Vught), terwijl in en
kele vroegere standplaatsen van het Militair Gezag verbindingsofficie
ren werden gestationeerd. Per 1 december 1945 was de gehele buiten
dienst verdwenen.115
Bij KB van 1 oktober 1945, Stbl. F 206, werden de bevoegdheden van 
het Militair Gezag aanzienlijk beperkt. Behoudens uitzonderingen wer
den de bevoegdheden ontnomen, die het Militair Gezag bezat krach
tens KB’s van vóór 16 augustus 1945; de bemoeienis met de censuur 
hield op en de mogelijkheid tot het uitvaardigen van verordeningen 
werd sterk gereduceerd. Rond 1 januari 1946 was ook de Staf van het 
Militair Gezag goeddeels verdwenen. Een en ander geschiedde volgens 
een bijgesteld liquidatieschema, waarover in de Ministerraad op 30 ok
tober 1945 overeenstemming was bereikt. Voor de afwikkeling van nog 
enkele zaken werd een Afwikkelingsbureau Militair Gezag in het leven 
geroepen.116
De ontwikkeling van de personeelsbezetting van het Militair Gezag117

zou er op kunnen duiden dat de liquidatie toch nog minder snel verliep

30 juni 1945
30 september
31 december
28 februari 1946

16.540 
14.593 
11.486 
4.464
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dan hierboven is gesuggereerd, maar dan moet men in het oog houden 
dat het figureren op de loonlijst van het Militair Gezag op een bepaalde 
datum niet garandeert, dat de betrokkene op die datum ook nog werk
zaamheden verrichtte. Overigens moet worden opgemerkt dat het ka
binet in oktober 1945 mogelijkheden meende te zien om het Militair 
Gezag reeds per 1 november 1945 geheel te laten verdwijnen, maar 
daar bleken bij nader inzien toch te veel bezwaren aan te kleven.118 
Eind oktober 1945 reeds luidde Schermerhorn voor de radio het Mili
tair Gezag uit.119 Enerzijds was de liquidatie daarvoor voldoende ver 
gevorderd, anderzijds moest de bevolking worden meegedeeld dat het 
einde nu werkelijk in zicht was; men had immers dagelijks met het Mi
litair Gezag te maken, niet steeds tot ieders genoegen. Normaal zou 
zijn, aldus Schermerhorn, dat bij het verdwijnen van het Militair Gezag 
een zucht van verlichting in het land zou opgaan, want „er is geen in
stelling in ons land waarover men zooveel kwaad kon hooren spreken, 
als over het M.G.”. Schermerhorn was bereid „een groot aantal ver
halen over de slechte werkwijze van het M.G. zonder meer te gelooven. 
Immers, het staat vast, dat zich in de uniform van het M.G. lieden 
hebben weten te wringen, die eigenlijk in een interneeringskamp thuis 
behoorden. Verder weet ik ook wel, dat er dragers van het M.G. zijn 
geweest, die de faciliteiten, welke dit M.G. verschafte, ten eigen bate 
hebben gebruikt. Ik durf er geen eed op zweren, dat alle voor het M.G. 
gevorderde automobielen altijd doelmatig en alleen voor ambtelijke 
werkzaamheden zijn gebruikt, ja zelfs ben ik bereid om nog slechtere 
dingen te gelooven.” Maar „laten w ij. . .  ogenblikkelijk bedenken, dat 
het M.G. van dergelijk soort dingen geenszins het monopolie heeft. 
Laten wij begrijpen, dat het M.G. is samengesteld uit burgers van het 
Nederlandsche volk en dat het onwaarschijnlijk is te gelooven, dat het 
gemiddelde gehalte lager zou zijn, dan die van de normale overeenkom
stige sociale laag zonder uniform.” Daartegenover wilde Schermerhorn 
uitdrukkelijk de positieve zijden van het Militair Gezag stellen; het 
Militair Gezag had op talloze terreinen een begin gemaakt met een re
gelmatig bestuur, waar het burgerlijk bestuur compleet gedesorgani
seerd en in de war was. Weliswaar had het Militair Gezag meer moge
lijkheden dan de normale civiele instanties, maar op grond daarvan 
wilde Schermerhorn niets afdoen aan de verdiensten van het Militair 
Gezag, ondanks de niet altijd vermijdbare ontsporingen.120 Schermer
horn sprak zijn bewondering uit voor de leiding van het Militair Ge
zag, „die van dit uit bijelkaar geraapte menschen opgebouwde instru
ment iets gemaakt heeft, dat inderdaad werkte” ; een speciaal woord 
van dank en hulde richtte hij tot de Chef Staf van het Militair Gezag. 
Kruis.
Ondanks de begrijpelijke wrijvingen had Kruis een goede verstandhou
ding met het kabinet opgebouwd.121 Daartoe heeft ongetwijfeld bijge
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dragen dat hij tot 1 november 1945 telkens het kabinetsberaad bij- 
woonde; op die datum werd hij Chef van de Generale Staf, in welke 
benoeming Kruis een bewijs van vertrouwen van het kabinet in hem 
mocht zien, aldus Schermerhorn in zijn afscheidswoord in de Minister
raad op 30 oktober. Overigens bleef Kruis de functie van Chef Staf van 
het Militair Gezag ook na 1 november waarnemen.

Knap trapeze-werk yan dèn directeur van Circus Kruis
Uit: Je Maintiendrai 9 november 1945.

Zijn radiotoespraak beëindigde Schermerhorn met een oproep tot „zui
nigheid met vlijt”. Deze oproep, in samenhang met de opheffing van 
het Militair Gezag, was niet al te tactisch, want de reeds bestaande 
indruk dat het Militair Gezag niet op een cent had gekeken, werd er 
door versterkt. Schermerhorn deed er nog een schepje bovenop door de 
opheffing van het Militair Gezag een bezuiniging te noemen en door 
daarop te laten volgen „dat elk onnoodig gelduitgeven uit de openbare 
kas een misdaad is tegenover ons volk. In den tijd, die achter ons ligt, 
en ook nog vandaag, wordt er aan vele kanten met geld gesmeten.” 
Deze op zich goed bedoelde woorden zouden hem de komende maan
den blijven achtervolgen (zie verder hoofdstuk V, paragraaf 3).
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Uiteraard heeft het reusachtige apparaat van het Militair Gezag veel 
gekost en kwamen niet te verantwoorden uitgaven voor. In het najaar 
van 1945 discussieerde het kabinet daarom over de vraag, op wiens 
begroting de kosten van het Militair Gezag zouden drukken en dus wie 
voor de handel en wandel van het Militair Gezag de verantwoordelijk
heid tegenover het parlement op zich zou nemen. Meynen, de minister 
van Oorlog, bleek daartoe aanvankelijk niet bereid; naar zijn mening 
behoorde deze taak bij de Minister-President. Maar nadat Lieftinck 
had aangeboden het comptabele gedeelte te verzorgen, werd Meynen 
opgedragen namens het kabinet het algemene beleid te verdedigen.122 
Al eerder had Lieftinck erop aangedrongen de liquidatie van het Mi
litair Gezag op zijn begroting te plaatsen; dat zou hem de gelegenheid 
geven toezicht te houden op de financiële gestie van wat nog over was 
van het Militair Gezag.123
Het kabinet vroeg zich wel af, of het enige verantwoordelijkheid voor 
het Militair Gezag als een instelling van de Londense regering kon of 
behoorde te dragen. Wellicht was het uit voorzorg, dat de Nota om
trent een aantal punten van Regeringsbeleid geen paragraaf over het 
Militair Gezag bevatte. Overigens heeft het parlement het kabinet 
hiermee niet lastig gevallen. Alleen naar aanleiding van de Miljoenen
nota 1945 heeft de Tweede Kamer tijdens de schriftelijke gedachten- 
wisseling met Lieftinck enkele kanttekeningen geplaatst. Lieftinck had 
het in de nota over veel inefficiëntie bij het Militair Gezag;124 daarop 
inhakend wilde de Kamer dan wel nadere inlichtingen omtrent de 
werkzaamheden, de uitgaven en de liquidatie van het Militair Gezag. 
Verschillende leden maakten nog de opmerking dat het Militair Gezag 
weliswaar allerlei nuttig en zelfs onmisbaar werk had gedaan, maar dat 
het grote bezwaar was dat het Militair Gezag zich ook bezig hield met 
werkzaamheden, die geenszins onmisbaar waren; daarvoor werd slechts 
één voorbeeld aangehaald, betrekking hebbend op de bemoeienis van 
het Militair Gezag met het onderwijs in het zuiden. Ten slotte werden 
enige bezwaren geuit tegen de hoge salarissen voor het tijdelijk perso
neel van het Militair Gezag, maar daar bleef het verder bij.125 Wat de 
kosten betreft deelde Lieftinck mee dat die in het le  halfjaar 1945, in
clusief enkele maanden van 1944, ƒ 30 miljoen hadden bedragen en 
in het 2e halfjaar 1945 ruim ƒ 67 miljoen beliepen; met de liquidatie 
van het Militair Gezag zou ƒ 1,5 miljoen zijn gemoeid.126 
Uiteraard kwam het beleid van het Militair Gezag op onderdelen ook 
bij andere gelegenheden ter sprake; in de volgende hoofdstukken ko
men wij daarop terug. Maar een debat over dat beleid in zijn totaliteit 
is er nooit geweest, zelfs niet bij de behandeling van de begroting 1946 
van Oorlog, een gelegenheid bij uitstek. Tot zodanig debat bestond alle 
aanleiding in verband met de vele fricties tussen het Militair Gezag 
en de civiele organen, met name uiteraard in het zuiden, de daaruit
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voortvloeiende gezagscrisis en de eindeloze geruchten daaromtrent. 
Slechts twee details hadden gedurende lange tijd de aandacht van de 
Kamer, nl. de beweerde ontvreemding van auto’s bij het Militair Gezag 
en de vergoeding van vorderingen door het Militair Gezag.127 Jaren 
later zou de Parlementaire Enquêtecommissie het beleid van het Mili
tair Gezag wel aan een uitvoerig onderzoek onderwerpen.128 Het feit 
dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft gehad op de gebeurtenis
sen in het bevrijde zuiden, waar het Militair Gezag door de gefaseerde 
bevrijding voor taken was komen te staan waarvoor het niet was be
dacht, doet veronderstellen dat de aanwezigheid van het Militair Gezag 
na de bevrijding van het noorden geen bijzondere problemen heeft op
geleverd. Zeker na het optreden van het kabinet-Schermerhom-Drees 
wist men dat het Militair Gezag een aflopende zaak was. Bovendien 
ontdekte men de meer positieve zijden van het Militair Gezag; bij de li
quidatie bleek, zeker daar waar de civiele organen grote moeite hadden 
om de taken over te nemen, dat het Militair Gezag wel degelijk van 
groot nut, zo niet onmisbaar was geweest.

6. De gelding van wetsbesluiten en het bezettingsrecht
Tot 20 november 1945, de dag waarop de zitting van de Voorlopige 
Staten-Generaal door de Koningin werd geopend, berustte de centrale 
wetgeving bij de regering alleen. Vanaf het moment dat de regering in 
de meidagen van 1940 geen contact meer kon hebben met de Staten- 
Generaal, heeft zij de wetgevende taak aan zich getrokken met een 
beroep op staatsnoodrecht. In de paragrafen over de Tijdelijke en de 
Voorlopige Staten-Generaal zijn wij twee stromingen tegengekomen 
ten aanzien van de gronden waarop en ten aanzien van de duur waar
voor een beroep op staatsnoodrecht gerechtvaardigd was. In confessio
nele en liberale kring stelde men zich op het standpunt dat een beroep 
op staatsnoodrecht alleen dan op zijn plaats was, indien er een objectie
ve onmogelijkheid bestond om het geschreven recht na te leven, en dat 
daarom reeds in mei 1945 een onmiddellijk herstel van de constitu
tionele verhoudingen had moeten zijn nagestreefd; daarbij gingen de 
anti-revolutionairen het verst door tegen het wetsontwerp betreffende 
de Voorlopige Staten-Generaal te stemmen, onder meer om tot uit
drukking te brengen dat zij voor het rekken van de periode van staats
noodrecht geen verantwoordelijkheid wensten te dragen. Desalniette
min kon de regering in de Tijdelijke Staten-Generaal rekenen op een 
meerderheid voor haar beleid; door de langdurige bezetting hadden de 
Kamers in hun samenstelling van 1940 aan representativiteit ingeboet 
en daarom was een terugkeer naar de normale constitutionele verhou
dingen zonder tijdrovende correcties op die samenstelling niet gerecht
vaardigd. De tegenstanders van het regeringsbeleid in deze zaak onder-
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schatten veelal, dat de grondwettelijke termijn van vier jaar de repre
sentatieve opdracht van Kamerleden staatsrechtelijk beëindigt en dat) 
in de omstandigheden na de bevrijding deze staatsrechtelijke factor 
voor velen psychologisch zeer zwaar woog.
In deze paragraaf zullen wij nagaan hoe het na 20 november 1945 was 
gesteld met de gelding van de wetsbesluiten, van de wetgeving die vóór 
20 november 1945 met een beroep op staatsnoodrecht tot stand was 
gekomen. De gelding van de wetsbesluiten werd door niemand in twij
fel getrokken voor wat betrof de periode tot 20 november 1945,129 
maar de vraag rees -  het hevigst bij de SDAP en de VDB, partijen 
waarvan men mocht verwachten dat zij de regering steunden -  of de 
wetsbesluiten bekrachtiging behoefden door het parlement, zodra dit 
weer in functie was. Bij noodrecht waren vele belangrijke maatregelen 
getroffen, die nog lange tijd van kracht zouden blijven, zonder dat de 
Staten-Generaal er vat op zouden hebben; de noodzaak om krachtens 
noodrecht al die zaken te regelen was voor sommigen op zijn minst 
twijfelachtig. Daarnaast is de vraag gesteld of de rechter in voorko
mende gevallen de gelding van een bepaald wetsbesluit wel zou accep
teren. Blijkens het hierna te behandelen debat in de Tweede Kamer was 
het geen uitgemaakte zaak dat art. 124, tweede lid, (nu art. 131) van de 
Grondwet, dat de wetten onschendbaar verklaart en derhalve onttrekt 
aan rechterlijke toetsing, ook gold voor wetsbesluiten krachtens staats
noodrecht totstandgekomen.
Door het tweede kabinet-Gerbrandy waren -  afgezien van het reeds 
besproken Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden van 12 april 
1945, Stbl. F 45 -  slechts enkele belangrijke wetsbesluiten uitgelokt in 
tegenstelling tot het eerste kabinet-Gerbrandy met zijn uitgebreide te- 
rugkeer-wetgeving. Wij noemen het Buitengewoon Mijnbesluit van 26 
april 1945, Stbl. F 63, en het Mijnstatuut van 20 juni 1945, Stbl. F 99, 
die het mijnwezen een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie bezorgden. 
Een ander zeer gewichtig wetsbesluit was dat van 7 mei 1945, Stbl. 
F 67, betreffende de wederopbouw, dat het College van Algemene 
Commissarissen voor de Wederopbouw instelde, potentieel een inter
departementaal orgaan, waaraan bijna ongelimiteerde bevoegdheden 
waren toegekend. De minister van Financiën kreeg belangrijke be
voegdheden bij KB van 11 juni 1945, Stbl. F 90: hij kon algemeen 
verbindende voorschriften uitvaardigen met betrekking tot het verplicht 
(of vrijwillig) stellen van zekerheden voor bestaande of toekomstige 
belastingschulden. Een ander KB van 16 juni 1945, Stbl. F 109 -  welk 
Staatsblad pas werd uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de mi
nister van Justitie van het volgende kabinet (9 juli 1945) machtigde 
de minister van Financiën zonder beperking schatkistbiljetten en schat- 
kistpromessen uit te geven.
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Van de wetsbesluiten onder verantwoordelijkheid van het kabinet- 
Schermerhom-Drees totstandgekomen noemen wij slechts de meest be
langrijke. Het Besluit Tijdelijke Staten-Generaal van 2 augustus 1945, 
Stbl. F 131, is reeds behandeld. Een groot aantal wetsbesluiten had be
trekking op de bijzondere rechtspleging en de zuivering, waarvoor het 
eerste kabinet-Gerbrandy de grondslagen had gelegd.
Op 8 november 1945 kwam het Politiebesluit 1945, Stbl. F 250, tot 
stand. Deze regeling van het politiebestel bracht met name een van de 
Gemeentewet en van het Politiebesluit 1935 afwijkende indeling van 
het totale complex van de politiezorg. Het besluit onderscheidde ener
zijds de zorg voor de handhaving van de wetten en de opsporing van 
strafbare feiten (de zgn. justitiële politie), anderzijds de zorg voor de 
handhaving van de openbare orde. De politiezorg zou worden uitge
oefend door in hoofdzaak twee soorten politie: rijkspolitie en gemeente
politie; bij KB van 22 december 1945, Stbl. F 324, werden 65 van de 
ongeveer duizend gemeenten aangewezen als gemeenten met gemeente
politie, in de overige gemeenten functioneerde rijkspolitie. De ter plaat
se dienstdoende politie zou, voorzover zij was belast met de handha
ving van de openbare orde, onder de bevelen staan van de burgemees
ter; voor wat betrof de overige politiezorg zou zowel de gemeente- als 
de rijkspolitie onder de bevelen van de minister van Justitie dan wel 
onder die van de procureurs-generaal, fungerend directeuren van poli
tie, staan. Het besluit verving het Buitengewoon Politiebesluit van 27 
september 1944, Stbl. E 123, dat aanzienlijk centralistischer was: alle 
politiezorg werd als rijkspolitiezorg aangemerkt; in afwachting van een 
nadere regeling van de organisatie der politie zou al het personeel van 
onder meer rijks- en gemeentepolitie onder de bevelen staan van de 
minister van Justitie. Wat er ook zij van de kritiek, die het Politie
besluit 1945 uitlokte, het was een poging om te komen tot een betere 
aansluiting bij normale staatsrechtelijke verhoudingen dan in het be
sluit van 1944 was gebeurd.130
Van zeer groot belang was het Machtigingsbesluit Geldzuivering, Stbl. 
F 133, dat de geldzuivering en haar afwikkeling geheel overliet aan de 
minister van Financiën. Op 3 september kwam het Buitengewoon Na- 
vorderingsbesluit, Stbl. F 159, tot stand, op 9 november gevolgd door 
het Besluit uitbreiding bevoegdheden belastingambtenaren, Stbl. F 254. 
Vergaande bevoegdheden werden evenzo verleend bij het Deviezenbe- 
sluit 1945, Stbl. F 222. Tegenover De Nederlandsche Bank werden de 
bevoegdheden van de minister van Financiën uitgebreid, toen bij KB 
van 1 oktober 1945, Stbl. F 204, de Bankwet 1937 gewijzigd werd her
ingevoerd. De bevoegdheden van de minister van Financiën tegenover 
zijn ambtgenoten werden verstevigd bij het wetsbesluit van 20 oktober, 
Stbl. F 240, dat de Comptabiliteitswet wijzigde en aanvulde. Van groot 
gewicht was het wetsbesluit van 9 november 1945, houdende het Be-
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sluit op de Materiële Oorlogsschaden 1945, Stbl. F 255, waarin om
trent deze materie een groot aantal principiële beslissingen werd ge
nomen. Het wetsbesluit van 14 november 1945, Stbl. F 268, gaf ter 
zake van de geblokkeerde gelden een machtiging tot vestiging van 
schuldverplichtingen ten laste van het Rijk tot een bedrag van ƒ 2 mil
jard, te delgen in ten hoogste 50 jaar, waartoe een afzonderlijk bij 
Algemene Maatregel van Bestuur te regelen Grootboek zou worden 
gehouden. Al eerder was een normale machtiging tot consolidatie van 
schuldverplichtingen ten laste van het Rijk gegeven tot een bedrag van 
ƒ 2 miljard, Stbl. F 174. Te elfder ure, op 19 november, daags voor de 
eerste bijeenkomst van de Voorlopige Staten-Generaal, werden de 
sancties op economische delicten zeer verscherpt (twee wetsbesluiten, 
Stbl. F 284 en 288).
Aan de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werden 
vergaande bevoegdheden gegeven, onder meer ter regeling van agra
rische schaden, bij KB van 30 augustus, Stbl. F 155, dat de instelling 
van de Rijksdienst voor Landbouwherstel regelde. Nog verder gingen 
de bevoegdheden, toegekend bij het Besluit Herstelgronden 1945, Stbl. 
F 230, ter bevordering van een doelmatig herstel van landbouwgrond. 
Bovendien werd nog op 17 november, Stbl. F 279, de bezettingsrege- 
ling omtrent de pacht, die de Pachtwet 1937 buiten werking had ge
steld, alsnog, zij het gewijzigd, gehandhaafd (Pachtbesluit 1945).
Op sociaal gebied was vooral van belang -  afgezien van een tweetal 
wijzigingen op het terrein van de kinderbijslag, Stbl. F 143 en F 189 -  
het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 van 5 oktober, 
Stbl. F 214, dat in de plaats kwam van het Londense Buitengewoon Be
sluit Arbeidsverhoudingen 1944; beëindiging van een arbeidsverhou
ding zonder toestemming van de directeur van het Gewestelijk Ar
beidsbureau werd verboden en de loonregelingen kwamen in handen 
van het College van Rijksbemiddelaars.
In de laatste dagen vóór het herstel van de normale verhoudingen tus
sen de regering en de (Voorlopige) Staten-Generaal verschenen nog 
enkele tientallen wetsbesluiten; dit ging door tot op 20 november. Op 
die dag kwamen o.a. tot stand het Besluit vergoeding militaire vorde
ringen en aanschaffingen 1945, Stbl. F 292, uitgegeven 3 december 
1945; het Besluit herziening van tijdens de bezetting verleende ontsla
gen en andere maatregelen ten aanzien van personen in Overheids
dienst, Stbl. F 298, uitgegeven 28 november 1945; en het Tijdelijk Be
sluit Schoolgeld Lager Onderwijs 1945, Stbl. F 291, uitgegeven 8 de
cember 1945; bij dit laatste besluit werd zelfs afgeweken van de Lager 
Onderwijswet. De vraag rijst of deze wetsbesluiten nog wel mogelijk 
waren op 20 november. Het staatsnoodrecht werd in elk geval nog tot 
welhaast de laatste minuut benut!
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In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid131 was ge
constateerd dat de wetsbesluiten krachtens noodrecht rechtsgeldig wa
ren en dat zij geen bekrachtiging door het parlement behoefden. Hierbij 
kwam de praktische overweging dat bekrachtiging een beoordeling zou 
meebrengen van de afzonderlijke besluiten door de Staten-Generaal, 
waardoor het overleg met de regering over vele dringende nieuwe za
ken meer zou worden vertraagd dan toelaatbaar was te achten. Op 
20 november 1945, de dag dus van de opening van de zitting van de 
Voorlopige Staten-Generaal, had de Ministerraad zich over deze kwes
tie gebogen; bij die gelegenheid werd afgesproken dat de ministers zich 
op het standpunt zouden stellen dat wijziging van de wetsbesluiten bij 
wet zou moeten geschieden zonder dat het gehele KB door een wet 
zou moeten worden vervangen.
De gedachtenwisseling over deze paragraaf van de Nota viel samen met 
die over de kabinetsformatie, in januari 1946, maar tevoren was het 
punt in kwestie al aan de orde gekomen, toen op 19, 20 en 21 decem
ber 1945 de Kamer het deel van de Nota over het regeringsbeleid ten 
aanzien van de politieke delinquenten besprak. Vele sprekers132 dron
gen toen bij de regering erop aan om alsnog de regeling van de dood
straf in het kader van de bijzondere rechtspleging ter bekrachtiging bij 
wet voor te leggen aan de Staten-Generaal. Minister Kolfschoten133 
achtte een dergelijke bekrachtiging echter niet alleen in het algemeen 
niet nodig, maar bovendien in concreto „onaanvaardbaar” vanwege de 
hieruit voortvloeiende vertraging (een aantal doodstraffen was inmid
dels uitgesproken). Burger134 stemde hiermee in, maar Joekes135 diende 
mede namens zijn partijgenoten Bijlsma en mevrouw Tendeloo en de 
anti-revolutionaire Kamerleden De Wilde en Terpstra een motie in, 
waarin aan de regering een wetsontwerp werd gevraagd ter bekrachti
ging van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, een van de pijlers van de 
bijzondere rechtspleging. Nadat Van Maarseveen, Van der Goes van 
Naters en Tilanus136 zich tegen deze motie hadden verklaard en Kolf
schoten137 had meegedeeld dat de regering geen wetsontwerp zou in
dienen, trok Joekes138 de motie in op suggestie van Donker139; de zaak 
zou beter aan de orde kunnen worden gesteld bij de beraadslaging over 
het vraagstuk zelf van de rechtskracht van de wetsbesluiten. Volgens 
Van Maarseveen moest de Kamer voor het door Joekes gestelde doel 
een initiatief-voorstel beproeven en had het weinig zin om aan de re
gering, die noch bekrachtiging nodig noch wijziging aanvaardbaar acht
te, een wetsontwerp te vragen.
Opgemerkt worde dat de door Kolfschoten gebruikte term „onaan
vaardbaar” -  die in het algemeen in de Kamer een „hooge beteekenis” 
heeft, naar Tilanus zei -  in casu wel niet anders betekende dan dat de 
regering de motie naast zich neer zou leggen; niet de motie, maar dat 
wat erin werd gevraagd, noemde de minister onaanvaardbaar.140
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Zo kwam op 8 januari 1946 de bekrachtigingskwestie aan de orde, te
gelijk met de beraadslaging over de kabinetsformatie.141 Deckers142 
erkende dat de wetsbesluiten in beginsel rechtsgeldig waren, mits zij 
inderdaad waren gevorderd door de noodtoestand en bovendien niet 
indruisten tegen de rechtsopvattingen, die leefden bij het volk. Hij had 
er zijn twijfels over of deze grenzen wel steeds in acht waren genomen, 
en daarom had hij er bezwaar tegen dat ten gevolge van het door de 
regering ingenomen standpunt de wetsbesluiten voortdurend zouden 
blijven werken. Voorzichtig stelde hij de vraag, of het geen aanbeveling 
verdiende de wetsbesluiten alsnog aan de goedkeuring van de volks
vertegenwoordiging te onderwerpen. In soortgelijke zin liet ook Van 
der Goes van Naters143 zich uit; wat hem betrof, behoefden echter 
alleen die wetsbesluiten aan de Kamers te worden voorgelegd, die diep 
ingrepen in het rechtsleven. Schouten144 ging verder; behalve de ma
teriële eisen van rechtsgeldigheid was ook de werkingsduur voor hem 
een punt: deze mocht niet verder gaan dan de nood vorderde; een al
gehele legalisatie was daarom op haar plaats. Nadat Goedhart145 zich 
met het regeringsstandpunt akkoord had verklaard, kwam Donker146 
met een uitvoerig betoog dat vooral op de beide materiële grenzen van 
de rechtsgeldigheid voor noodregelingen (ongeveer dezelfde als Deckers 
al had genoemd) de wetsbesluiten door de rechter zouden kunnen 
worden getoetst. Zijns inziens kon dit gevaar voor rechtsonzekerheid 
en voor eventuele acties wegens onrechtmatige daad slechts door be
krachtiging bij wet worden weggenomen. Hij legde de nadruk op enige 
wetsbesluiten, die volgens hem strijd met grondwettelijke bepalingen 
opleverden: zo het Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden, Stbl. 
F 45; het wetsbesluit van 22 juni 1944, Stbl. E 45, dat uitzending van 
dienstplichtigen van de landmacht zonder hun toestemming mogelijk 
maakte op bevel van de regering -  een geval waaromtrent Kolfschoten 
wel zeer terecht zou opmerken dat hier alleen herziening van de Grond
wet zou kunnen helpen147 - ;  de algemene verbeurdverklaring in het 
kader van de bijzondere rechtspleging; ten slotte de bijzondere be
voegdheden bij het Buitengewoon Politiebesluit van 1944 aan de mi
nister van Justitie toegekend. Tot een andere categorie behoorde dan 
de invoering van de doodstraf in het bijzonder strafrecht. Donker had 
zich een wetsontwerp gedacht in deze geest, dat eerst alle wetsbesluiten 
van 10 mei 1940 tot 20 november 1945 zouden worden bekrachtigd, 
waarna dan voor alle een eindtermijn (1 januari 1947) zou worden be
paald, terwijl voor gevallen als de door hem aangeduide een vroeger 
tijdstip van beëindiging (1 mei 1946) zou moeten worden gekozen.
Ook Joekes148 vreesde voor toetsing van de wetsbesluiten door de rech
ter; hij verwees naar de uitspraak van 5 december 1945 van een van 
de hoogste rechtscolleges op dat moment, de Bijzondere Raad van Cas
satie, ten behoeve van de bijzondere rechtspleging ingesteld, waarbij in
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beginsel het toetsingsrecht ten aanzien van de noodbesluiten werd er
kend. Joekes twijfelde er niet aan dat ook de Hoge Raad het toetsings
recht zou gaan hanteren. Hij voelde veel voor de idee van Donker be
treffende het in te dienen wetsontwerp; ten behoeve van dit wetsont
werp zou een commissie van voorbereiding in overleg met de regering 
de meest dringende onderwerpen moeten bewerken. Van een herin- 
diening van zijn motie aangaande het Besluit Buitengewoon Strafrecht 
zag hij nu af.
Voor een algehele legalisatie sprak ook Bierema149 zich uit en Tila
nus150 wees erop dat tijdens de bezetting in het Politiek Convent aan 
een heel andere gang van zaken was gedacht: iedere minister zou voor 
zijn departement nagaan, welke besluiten zouden worden gehandhaafd 
en welke niet; voor die, welke zouden blijven gehandhaafd, zouden 
voorstellen tot bekrachtiging bij de Staten-Generaal worden ingediend; 
een commissie van juristen (de opstellers van het Souverein Noodbe
sluit) was in de illegaliteit hiervoor al aan het werk geweest.
Voor het standpunt van de regering in deze „question brulante”, zoals 
hij de discussie over de geldigheid van de wetsbesluiten typeerde, be
riep Kolfschoten151 zich erop, dat in ons land noch na de Franse tijd 
noch na de periode 1830-1840 legalisatie was geëist en dat zulks even
min tot dan toe in België was gedaan. Hij herhaalde dat regelingen 
krachtens noodrecht niet alleen voor de noodtoestand golden. Ten aan
zien van de moeilijkheden, die bij rechterlijke toetsing zouden kunnen 
rijzen, was de regering minder bezorgd, aldus Kolfschoten. Eventueel 
konden deze worden verholpen door bij afzonderlijke wet art. 124, 
tweede lid, van de Grondwet van overeenkomstige toepassing te ver
klaren, een gedachte evenwel die bij de Kamer geen instemming vond 
en waarop Kolfschoten dan ook niet meer is teruggekomen. De be
zwaren tegen het verlangen van een deel van de Kamer naar een 
combinatie van toetsing met bekrachtiging waren zijns inziens „vrijwel 
onoverkomelijk”. Een dergelijke procedure zou een uiterst zware be
lasting zijn voor de parlementaire arbeid; het deed tweeslachtig aan om 
eerst wetsbesluiten collectief te bekrachtigen en daarna diezelfde wets
besluiten stuk voor stuk te gaan toetsen, zoals Donker wilde; bovenal, 
en daar tilde Kolfschoten zwaar aan, werd door de bekrachtigingseis 
„de moreele grondslag van de instituten waarom het hier gaat onder
graven”, vooral dan de instituten van de bijzondere rechtspleging. Een 
algehele legalisatie bleef Kolfschoten dus afwijzen, maar hij sloot zich 
wel aan bij de gedachte van Joekes om een commissie uit de Kamer 
met de regering te laten nagaan, welke wetsbesluiten voor wijziging in 
aanmerking kwamen; het verschil met Joekes was evenwel, dat de re
gering niet terstond met een wetsontwerp zou komen, maar pas wan
neer het overleg tot positief resultaat had geleid.
Bij de replieken handhaafde Deckers152 zijn twijfel, of alle wetsbesluiten
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wel door de nood van het moment waren ingegeven; hij bleef erbij dat 
die wetsbesluiten onverwijld aan de Kamer moesten worden voorge
legd.
Schouten153 was het volstrekt oneens met de minister en, zoals was te 
verwachten, kwam Donker154 met een motie, die beoogde de regering te 
dwingen om zonder verwijl voorbereidingen te treffen tot bekrachtiging 
bij wet van alle wetsbesluiten en tot opnieuw vaststellen, zo kort 
mogelijk daarna, van de in deze wetsbesluiten getroffen regelingen. Een 
tweede motie werd ingediend door Joekes155 die, ongetwijfeld tot te
leurstelling van Kolfschoten, de idee van de minister afwees om te 
komen tot partiële wijziging van de wetsbesluiten, afhankelijk van wat 
het overleg tussen een Kamercommissie en de regering zou opleveren. 
„Ik heb tegen een dergelijken gang van zaken ernstig bezwaar”, aldus 
Joekes. „Niet omdat men daarbij aan onze rechten zou komen, maar 
omdat men daarbij aan de rechten en aan de plichten van het Kabinet 
zou komen. In deze uitermate belangrijke zaak is het taak, is het plicht 
van de Regeering de leiding in handen te nemen en te houden.” Zijn 
motie, mede ondertekend door de anti-revolutionaire leden Schouten 
en Terpstra en de liberaal Bierema -  deze laatste noemde de gedachte 
van Kolfschoten in navolging van Joekes een „invite, uitgaande van de 
Regeering, aan de Kamer om op den zetel van de Regeering te gaan 
zitten”156 - , verschilde van die van Donker in deze zin dat aan be
krachtiging van de wetsbesluiten van geval tot geval, tegelijk met de 
toetsing, de voorkeur werd gegeven; in de motie-Donker ging de col
lectieve bekrachtiging vooraf aan de toetsing. Bovendien wilde Joekes 
de regering meer tijd van voorbereiding laten dan Donker.
Kolfschoten smaakte in ieder geval het genoegen dat hij Tilanus157 
voor zich had weten te winnen; Tilanus vreesde met Kolfschoten dat er 
te veel op losse schroeven zou komen te staan, indien Donker en Joekes 
hun zin kregen. Daarentegen wilde Ruys de Beerenbrouck,158 die in de 
eerste ronde niet aan het debat had deelgenomen, legalisatie van alle 
wetsbesluiten, na de bevrijding totstandgekomen, terwijl Kortenhorst159 
verklaarde erop te rekenen dat de regering alsnog met zodanige mede
delingen zou komen dat de moties konden worden ingetrokken.
Joekes had Kolfschoten aangeraden er een nacht over na te denken, 
want hij vond het in deze kwestie veel belangrijker dat de regering uit 
eigen beweging de Kamer tegemoet zou komen dan dat zij door de 
Kamer zou moeten worden gedwongen tot wijziging van standpunt. 
Omdat de uitslag van de stemming over de beide moties op dat moment 
hoogst onzeker was, gunde Kolfschoten zich de gelegenheid tot nader 
beraad, maar het bracht toch geen verandering in zijn houding teweeg. 
Het debat ging hierna zijn vierde dag in. Kolfschoten160 deelde mee dat 
de regering onoverkomelijke bezwaren tegen de moties had en hij 
herhaalde met klem dat een legalisatie in welke vorm ook de bijzon
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dere rechtspleging in gevaar zou brengen. Tegenover dit argument 
stelden zowel Joekes161 als Donker162 dat hierin een gebrek aan ver
trouwen school tegenover de Kamer, een „zekere beduchtheid voor 
onverstand van de zijde van de Kamer”, een onderschatten en onvol
doende kennen van de Kamer. Maar Kolfschoten wees erop dat hij 
zich „niet langer moreel gerechtigd (zou) achten Hare Majesteit de 
Koningin te adviseeren gratie met betrekking tot doodvonnissen af te 
wijzen, . . .  indien ik ernstig rekening zou moeten houden met de mo
gelijkheid, dat de doodstraf in een nabij stadium in de Volksvertegen
woordiging zou worden afgewezen”. In derde termijn legde hij nog 
meer het accent op de problemen rond de doodstraf.163 Voor deze 
dreiging zouden Van der Goes van Naters en Deckers164 en met deze 
laatste alle leden van de KVP-fractie uiteindelijk zwichten en hun stem, 
voorzover zij hadden overwogen die aan de motie te geven, daaraan 
onthouden; zo ontkwam de regering pas op het laatste moment aan een 
ernstige nederlaag in de Tweede Kamer.
De motie-Joekes kwam het eerst in stemming, ofschoon de motie-Don- 
ker het eerst was ingediend en de Kamervoorzitter geen reden zag van 
de volgorde van indiening af te wijken. Maar op voorstel van Schou
ten, ondertekenaar van de motie-Joekes, besloot de Kamer zonder 
hoofdelijke stemming het eerst de motie-Joekes in stemming te doen 
komen.165 Deze motie werd verworpen met 49 tegen 17 stemmen. Vóór 
de motie stemden de anti-revolutionairen, de vrijzinnig-democraten, de 
enige aanwezige christen-democraat en één liberaal (Bierema, een van 
de indieners van de motie, was afwezig; de overige liberalen stemden 
tegen). De motie-Donker, inmiddels versoepeld op het punt van het 
tijdsbestek, waarbinnen de legalisatie moest geschieden, kreeg steun 
van degenen, die ook voor de motie-Joekes hadden gestemd, en van 
een aantal socialistische Kamerleden; tegenover 24 voorstemmen ston
den echter toch nog 42 tegenstemmen.
Tijdens het Kamerdebat, en ook elders, is aan de vraag of voor de 
wetsbesluiten het toetsingsverbod van art. 124, tweede lid, van de 
Grondwet gold, niet al te veel aandacht besteed.
Voor de tijdens het Kamerdebat door Joekes uitgesproken vrees dat de 
rechter, wetsbesluiten toetsende, deze op grote schaal onverbindend zou 
verklaren, was echter weinig reden. De Bijzondere Raad van Cassatie 
oordeelde in het arrest van 5 december 1945 dat de rechter zich heeft 
te bepalen „tot het onderzoek van de vraag, of de noodtoestand het ter 
hand nemen van de materie door de Regering rechtvaardigt en zij alzoo 
geen misbruik van haar gezag heeft gemaakt”.166 De Hoge Raad kwali
ficeerde in een later arrest -  30 oktober 1946 -  de toepasbaarverklaring 
van art. 124, tweede lid, van de Grondwet op wetsbesluiten, als waren 
zij gewone wetten, weliswaar ah „minder juist”, maar bezigde voor
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wat de toetsing van de wetsbesluiten betreft een nog voorzichtiger for
mule dan de Bijzondere Raad van Cassatie: de rechter zou aan een 
wetsbesluit alleen dan verbindende kracht mogen ontzeggen, voorzover 
de gebodenheid tot uitvaardiging daarvan niet aanwezig kon zijn ge
weest.167
Deze rechtspraak bevestigde het tijdens het januari-debat door de 
meerderheid van de Tweede Kamer ingenomen standpunt. De Kamer 
heeft evenwel nadien zeer regelmatig geprobeerd de regering alsnog te 
bewegen tot legalisatie, zij het partieel. In de volgende hoofdstukken 
zullen deze momenten aan de orde worden gesteld. De regering heeft 
echter steeds te verstaan gegeven dat van haar geen enkel initiatief was 
te verwachten. Alleen in enkele gevallen, waarin aan de rechtsgeldig
heid redelijke twijfel kon bestaan, maakte zij een uitzondering; op en
kele van deze gevallen zullen wij nog terugkomen.
Tot slot van deze paragraaf nog enige opmerkingen over de gelding 
van het bezettingsrecht. Zoals is uiteengezet in paragraaf 4a van hoofd
stuk I, regelde het Besluit Bezettingsmaatregelen van 17 september 
1944, Stbl. E 93, de rechtskracht van de bezettingsregelingen na de 
bevrijding. Het Besluit zelf zal in het vervolg telkens ter sprake worden 
gebracht, voorzover daartoe aanleiding is. Hier moet de vraag worden 
bezien, hoelang dit „corpus alienum”, het bezettingsrecht, in de Neder
landse wetgeving mocht blijven voortbestaan.
De zuivering van de wetgeving bleef na de bevrijding voorlopig rusten, 
omdat de ministeries het uiteraard veel te druk hadden met andere 
zaken. Dit was een doom in het oog van de opstellers van het Souve
rein Noodbesluit, die tijdens de bezetting wegen hadden aangegeven, 
waarlangs het bezettingsrecht in korte tijd zou kunnen worden afge
schaft of vervangen door voorzieningen van de Nederlandse wetgever. 
Bij brief van 22 september 1945 boden mr. M.H. de Boer, prof. mr. 
M.G. Levenbach, prof. dr. J.H.W. Verzijl en dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot 
hun diensten aan de regering aan. Vanwege de overbelasting van de ad
ministratie voelde Kolfschoten evenwel nog niet veel voor een zuivering 
in grote stijl. Het kabinet meende echter wel dat aan hun vele voorbe
reidende werk niet zonder meer mocht worden voorbijgegaan.168 Daar
om toonde Kolfschoten zich bereid om de benoeming van een Staats
commissie uit te lokken, die ontwerpen van wet en KB’s moest op
stellen ter vervanging, voor zoveel nodig, van het in bezettingstijd af- 
gekondigde recht; in tegenstelling tot de wensen van de vier rechtsge
leerden, die een breed samengestelde commissie met ook ambtenaren 
als lid voor ogen stond, zou de commissie wel uit een beperkt aantal 
leden moeten bestaan. Schermerhorn en Drees bleken hiermee echter 
grote moeite te hebben; zij gaven er de voorkeur aan dat het initiatief 
bij de ministeries bleef en dat de vier rechtsgeleerden hun resultaten ter
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beschikking van de verschillende ministeries zouden stellen. Maar dit 
zou volgens Kolfschoten de animo bij de vier rechtsgeleerden dem
pen.169 Daarop werd, na een gesprek van Kolfschoten en Schermerhorn 
met de vier juristen, besloten een commissie in het leven te roepen, die 
enige beginselen van wetszuivering zou formuleren en de wetsvoorstel
len van de regering ter zake zou toetsen aan die beginselen.170 
Bij KB van 21 januari 1946 werd de „Staatscommissie Bezettingsrecht’’ 
ingesteld. Naast de genoemde vier juristen kregen dr. J.P. Fockema 
Andreae (voorzitter) en twee Tweede Kamerleden, Donker en Korten
horst, zitting in de commissie; voorts werd van elk ministerie een con- 
tact-ambtenaar aangewezen, die de commissie voor zijn sector ter zijde 
zou staan. Op 8 februari 1946 werd de commissie door Kolfschoten ge- 
installeerd. De commissie heeft het proces van geleidelijke liquidatie 
van het bezettingsrecht tot aan de laatste fase begeleid. Haar eindver
slag kwam op 5 mei 1955 gereed.171

7. R V D -O o g  en Oor
„Een moderne staat heeft in dezen tijd behoefte om naast het verband 
met de burgers door middel van de Volksvertegenwoordiging ook op 
allerlei gebieden, die niet in de Volksvertegenwoordiging ter sprake 
komen, op het oogenblik, dat haar dienstig voorkomt, rekening en 
verantwoording af te leggen van haar daden en ook de burgers in ken
nis te stellen van de overwegingen, die tot bepaalde maatregelen voe
ren.” Met deze woorden kondigde Schermerhorn in zijn programma
rede van 27 juni 1945 de instelling van de Regeringsvoorlichtingsdienst 
aan.172 In zijn opvatting moest deze voorlichtingsdienst niet alleen „op 
gepaste wijze als het ware het denken der Regeering voor het volk re- 
produceeren”, maar ook „oor en oog van de Regeering . . .  zijn, d.w.z. 
haar op de hoogte houden van hetgeen er in den lande omgaat” . Scher- 
merhom wees er met alle nadruk op dat men in de RVD geen propa- 
ganda-ministerie mocht zien, ook al erkende hij dat „een goede voor
lichting nooit zonder invloed blijft” . Maar, voegde hij eraan toe, „welke 
reden kan er voor een Regeering zijn om de voorlichting over haar 
daden uitsluitend aan organen over te laten, die haar overwegingen 
slechts gedeeltelijk of in het geheel niet kennen en er dan toe gedwon
gen worden hieraan een eigen interpretatie te geven?”
Wat Schermerhorn voor ogen stond, was een goed geleide, direct tot het 
volk sprekende regeringsvoorlichtingsdienst, die de belangstelling voor 
de publieke zaak zou verlevendigen en het verantwoordelijkheidsgevoel 
zou versterken. Dit was heel wat anders dan de in 1934 gestarte Rege- 
ringspersdienst, die zich voornamelijk had beziggehouden met voor
lichting aan het buitenland en de Nederlandse pers.173 Uiteraard be
antwoordde ook de in Londen tijdens de oorlog opererende RVD met
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haar door de bijzondere situatie beperkte taak niet aan Schermerhoms 
ideaal.
Op 1 september 1945 begon de nieuwe RVD te werken. De dienst, die 
onder meer de taken van de voorlichtingssectie van het Militair Gezag 
overnam, ressorteerde onder het ministerie van Algemene Oorlogvoe
ring. Daarmee werd de coördinerende en stimulerende taak van de Mi- 
nister-President geaccentueerd, waarvan Schermerhorn een enthousiast 
voorstander was en die in het nieuwe Reglement van Orde voor de 
Ministerraad van 10 november 1945 vaste vorm zou krijgen. Voor de 
hogere functies op zijn ministerie had Schermerhorn zoveel mogelijk 
politieke geestverwanten aangetrokken; zo geschiedde ook voor de lei
ding van de RVD. Dat kwam tot uiting in de benoeming van P.A. 
Wansink tot directeur van de RVD en van dr. H. Brugmans tot Re
geringscommissaris bij de Regeringsvoorlichtingsdienst. Brugmans zou 
overigens eveneens behoren te verdwijnen, zodra Schermerhorn het po
litieke toneel zou verlaten.174
Weldra telde de RVD ruim honderd personeelsleden. Zij toonde haar 
gezicht vooral in haar officieel orgaan Commentaar. Dit weekblad ver
scheen al vóór 1 september 1945 in bescheiden omvang als voorlich
tingsorgaan van het Militair Gezag. Na 1 september nam de omvang 
snel toe tot vaak meer dan tien pagina’s, gevuld niet alleen met voor
lichting, maar vaak ook met commentaar. Vaste rubrieken waren: 
Binnenlands Overzicht; Wat de Patriot ervan zegt (beschouwingen van 
de hand van Brugmans); en Excellenties op de brug (samenvatting of 
woordelijke weergave van toespraken die de ministers regelmatig voor 
de radio in de gelijknamige rubriek hielden). Daarnaast presenteerde 
de RVD zich nadrukkelijk voor de radio met toespraken van Brugmans 
als Patriot en met het wekelijkse programma van een kwartier „U 
vraagt -  de RVD antwoordt”.
Zolang het parlement niet functioneerde, voorzag de RVD met haar 
informatie over het regeringsbeleid in een aanwijsbare behoefte, maar 
vanaf midden oktober 1945 groeiden de weerstanden tegen de RVD. 
In toenemende mate werd de RVD verweten propaganda en voorlich
ting door elkaar te halen. Daarbij fungeerde Brugmans als „kop van 
jut” en in het parlement zou Schermerhorn op het punt van de voor
lichting de felste aanvallen gedurende zijn Minister-Presidentschap te 
doorstaan krijgen.
Dat gebeurde dan in de Tweede Kamer op 31 januari 1946 in een 
debat over de paragraaf van de Nota omtrent een aantal punten van 
Regeringsbeleid, waarin enige opmerkingen waren gemaakt over de 
structuur van de RVD.175 De kritiek kwam van alle kanten en concen
treerde zich op de afdeling perszaken van de RVD; de bezwaren, die 
vooral in de pers al gedurende enige maanden waren geuit, kregen in 
dit Kamerdebat hun weerslag.
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REGERINGSVOORLICHTING IN OPSPRAAK

Wees voorzichtig Heer Brugmans!

Uit: F.W.W. Simon en J.M. den Uyl, Van bevrijding tot nieuwe Staten-Generaal. 
Haarlem 1947.

Van Kuilenburg (SDAP),176 directeur van Het Vrije Volk te Rotter
dam en toekomstig partijgenoot van Schermerhorn, opende de aanval. 
Hij beschuldigde de afdeling perszaken ervan een zo slecht mogelijke 
verstandhouding met de pers te hebben geschapen. Aan de hand van 
enkele uitspraken van Brugmans toonde hij aan dat de afdeling zich 
telkens een andere taak aanmatigde; zij wierp zich op als zedenpreker, 
schoolmeester en criticaster van de pers, waartoe niemand haar op
dracht had gegeven, aldus Van Kuilenburg. Hij sprak van een totale 
miskenning van de ontzetttende moeilijkheden, waaronder de pers als 
gevolg van de grote papierschaarste moest werken. Naar zijn mening 
functioneerde de pers weer op een uitstekende manier, zodat wat hem 
betrof het blad Commentaar gerust mocht verdwijnen. Van Kuilenburg 
vond het een ernstige zaak dat de RVD de pers verweet dat deze vaak 
een bericht moest herroepen of wijzigen, terwijl de oorzaak dikwijls in 
het verstrekken van onjuiste gegevens door de RVD zelf lag. Boven
dien, zo wees hij erop, zweeg de RVD vaak in alle talen, wanneer
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spreken was geboden, waardoor grote onzekerheid ontstond bij de be
volking. Ten slotte uitte hij scherpe kritiek op de uitlatingen in Com
mentaar en voor de radio over een reis van Brugmans door Frankrijk; 
in die uitlatingen had Brugmans een vergelijking gemaakt die wel erg 
negatief uitviel voor het Nederlandse volk. „De heer Brugmans be
hoort klaarblijkelijk tot het soort dokters”, aldus Van Kuilenburg, „die 
er heil in zien den patiënt, dien zij in behandeling hebben, steeds maar 
te zeggen, dat hij zoo hard ziek is, ja zelfs veel kans heeft om dood te 
gaan. Dit is een soort doctoren, die de menschen naar mijn meening 
het graf inhelpen.” Overigens vond Van Kuilenburg een goede RVD 
wel een absolute noodzakelijkheid voor een moderne staat; „(ik) 
wensch dezen dus te handhaven, maar, al wil ik er verder geen kwaad 
van zeggen, op het oogenblik deugen doet hij nog niet.”
Schaepman (RKSP-KVP)177 daarentegen wilde kennelijk weer terug
keren naar de vooroorlogse Regeringspersdienst, waarvan hij als de 
geestelijke vader doorging; al in 1930 had hij gewezen op de wenselijk
heid van een dergelijke dienst. Hij zag in de RVD een propaganda- 
dienst, die in een democratie niet thuis hoorde. „Een dictatoriaal ge
regeerde staat, waar de invloed van het volk is uitgeschakeld, kan en 
moet geregeerd worden door middel van de propaganda, maar demo
cratie en propaganda zijn onvereenigbaar, zeker op de wijze, als hier 
geschiedt, waar de chef van den Regeeringsvoorlichtingsdienst is een 
politiek persoon, een politiek leider, een partijman. Immers, hij is ge
komen met het Kabinet en heeft verklaard, dat hij mèt het Kabinet zal 
aftreden. Hij valt en staat dus met het Kabinet, en dat is uit den booze. 
Een Regeeringsvoorlichtingsdienst, een Rijksvoorlichtingsdienst moet 
geven objectieve voorlichting, maar moet niet gaan zitten op den stoel 
van de Regeering en moet ook niet zijn een deel van de middelen, 
waarover de Regeering beschikt ter verdediging van haar beleid.” De 
regering moest ervoor waken zich langs een andere dan de parlemen
taire weg tot het volk te richten. Volgens Schaepman behoorde de 
voorlichtingsdienst een instrument in handen van de regering te zijn 
„ter voorlichting van het buitenland, maar nimmer ter beïnvloeding 
van of ten gebruike in den binnenlandschen politieken strijd”. Schaep- 
mans hoofdbezwaar tegen de RVD was dat meer aandacht werd be
steed aan de propaganda dan aan de eis van een accurate, efficiënte en 
vooral objectieve voorlichting door de pers. „Met improvisatie komt 
men er niet en daardoor hebben wij hier gekregen de Göbeliaanse pro
paganda, met mogelijk dit verschil. .  ., dat de propaganda van Göbels 
satanisch was en dat men van deze mogelijk kan zeggen, dat zij ange- 
lisch tracht te zijn. Maar dat verandert aan de zaak niets, want deze 
propaganda is even staatsgevaarlijk, en hoe eerder er een einde aan zal 
worden gemaakt, hoe beter het zal zijn.”
De volgende sprekers: De Wilde,178 Posthuma (CDU),179 Roosjen
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(ARP),180 Wendelaar (Liberale Staatspartij)181 en Teulings (RKSP- 
KVP)182 kwamen hierna telkens met hetzelfde bezwaar aangedragen als 
Van Kuilenburg en Schaepman hadden gedaan: het gemis aan objec
tiviteit. Posthuma sloot zich aan bij Van Kuilenburg door de instelling 
van de RVD in principe toe te juichen, terwijl de overigen meer in de 
richting van Schaepman gingen en een aanzienlijke beperking van de 
taak wenselijk achtten. Daarbij onderstreepte Teulings nog eens na
drukkelijk dat verantwoording voor het gevoerde beleid door de rege
ring uitsluitend in het parlement behoorde te worden af gelegd; hij 
vond de RVD staatsrechtelijk dan ook een onding en als experiment 
gevaarlijk.
Schermerhorn183 stond in zijn verdediging van de RVD, zoals Kor
tenhorst het heeft uitgedrukt, voor een hopeloze taak. De bedoeling 
was goed geweest, maar „tijdens het parlementsloos bewind was het 
vroeger goed-gedresseerd paard op hol geslagen en de koetsier uit de 
hand gelopen”.184 Kortenhorst vergelijkt Schermerhorns rede met een 
openbare biecht.185 Inderdaad gaf Schermerhorn toe dat de grens tus
sen het toelichten en het verdedigen van het beleid van de regering in 
bepaalde gevallen was overschreden en hij erkende dat die weg niet 
langer mocht worden begaan, maar voor het overige hield hij vast aan 
de uitgangspunten, die bij het opzetten van de RVD waren ingenomen. 
Tot een af doende verdediging kwam hij evenwel niet en voor de ge
maakte fouten wees hij ter verontschuldiging op de omstandigheid dat 
men had te maken met personen met karakter, die de grens tussen ob
jectiviteit en subjectiviteit nu eenmaal gemakkelijker overschreden. 
Overigens noemde hij absolute objectiviteit bij het toelichten van een 
beleid een fictie, omdat men altijd zou trachten deze tegen een be
paalde achtergrond te projecteren. Gezien het tempo van denken en 
handelen achtte Schermerhorn het noodzakelijk dat aan de regering zelf 
enig initiatief bij de voorlichting werd gelaten. De gemaakte fouten 
mochten zijns inziens niet meebrengen dat het instituut van de voor
lichting daardoor voor eens en voor altijd was verdoemd; daarvoor 
was het een te belangrijk instrument voor het wekken van belangstel
ling voor de publieke zaak.
Uit de replieken186 moet Schermerhorn hebben geconcludeerd dat zijn 
sterk relativerende opmerkingen niet voldoende gewicht hadden tegen 
de felle kritiek van de Kamerleden, die bevreesd waren dat het parle
ment op bepaalde punten buiten spel zou komen te staan en die tevens 
opkwamen voor grote persbelangen. In tweede termijn handhaafden 
de Kamerleden hun huiver, nu Schermerhorn weliswaar fouten had 
erkend, maar in wezen bleef vasthouden aan de vorm waarin de RVD 
functioneerde; alleen de aankondiging van ingrijpende wijzigingen bij 
de RVD zou hen gerust hebben kunnen stellen. Ondanks het feit dat 
moties uitbleven, was Schermerhorn de grote verliezer; zijn prestige
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heeft eronder geleden dat hij tegenover het vuurwerk van de Kamer niet 
meer kon stellen dan een vlak betoog.
Het Kamerdebat heeft ook op de RVD zelf rechtstreeks uitwerking 
gehad. In de nacht na het debat bood Brugmans zijn ontslag aan,187 
wat hem per 1 februari werd verleend; hij kwam hierna op Schermer- 
horns ministerie in de functie van secretaris, speciaal voor politieke 
aangelegenheden. Wansink, die al eerder om zijn ontslag had gevraagd, 
vertrok op diezelfde dag als directeur; zijn opvolger werd mr. J.M. 
Landré, een van Schermerhorns andere secretarissen op het ministerie. 
Op 6 maart werd een ministeriële commissie ingesteld, die moest ad
viseren over het voorlichtingsbeleid van de overheid; deze commissie, 
de zgn. Commissie-Van Heuven Goedhart, die voor het merendeel was 
samengesteld uit personen uit de perswereld, zou in september 1946 
haar advies uitbrengen.
De regeringsdienst Oog en Oor heeft in het Kamerdebat van 31 januari
1946 heel wat minder aandacht gekregen dan de RVD. De kritiek was 
daarentegen nog vernietigender en de dienst is daaraan ook betrekkelijk 
snel bezweken. Oog en Oor was aanvankelijk als voortzetting van de 
informatiedienst van het Militair Gezag de buitendienst van de RVD 
met een over het hele land verspreid net van medewerkers. Haar taak 
was tweeledig; zij moest niet alleen de informatie over het regerings
beleid tot in de uithoeken van het land brengen en de regering op de 
hoogte houden van wat er in de verschillende streken leefde, maar zij 
behoorde ook te functioneren als een onambtelijke doordrukker tegen
over de gemeente, provincie en centrale overheid; zij moest helpen, als 
de gewone burger op een muur van bureaucratie stuitte om iets gedaan 
te krijgen in de zo probleemrijke maanden kort na de bevrijding. Met 
ingang van 1 november 1945 werd Oog en Oor een zelfstandige re
geringsdienst, evenals de RVD rechtstreeks ressorterend onder de Mi- 
nister-President. In de provincie ontmoette zij veel waardering, maar 
op de departementen ergerde men zich vaak aan de bemoeizucht van 
de dienst met het werk van de ambtenaren, terwijl hier en daar zelfs 
werd gesproken van een nieuwe Gestapo. Daarbij kwam een gebrekkige 
communicatie tussen het in Amsterdam gevestigde Centraal Bureau 
Oog en Oor en het ministerie van Algemene Oorlogvoering in Den 
Haag, waardoor het enthousiasme van de vele medewerkers van deze 
dienst niet voldoende werd geremd waar dat nodig was en waardoor 
strubbelingen met het ambtenarenapparaat gemakkelijk konden ont
staan.188
Al in de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid189 werd 
meegedeeld dat Oog en Oor niet verder zou worden uitgebreid en dat 
plannen werden overwogen om bepaalde taken op een andere wijze te 
doen verrichten; daarbij werd dan gedacht aan overheveling van werk
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zaamheden naar particuliere instellingen als Opbouw Drenthe, de Gro
ninger Werkgemeenschap en de Limburgse Werkgemeenschap.
Uit het Kamerdebat werd duidelijk dat wel niemand het verdwijnen 
van Oog en Oor -  een crisisverschijnsel, zoals De Wilde het uitdrukte -  
zou betrenren: klikken paste niet bij de Nederlandse aard en de uitno
diging aan de burger om zich met klachten over ambtenaren recht
streeks tot Oog en Oor te wenden veroorzaakte alleen maar wanorde 
op bestuurlijk gebied. Ook de geruchten over geldverslinderij en de 
ergernis over de vordering van grote gebouwen voor de huisvesting van 
de dienst hadden de kritische aandacht van de Kamer. Ten slotte richt
te zich het grootste bezwaar, zoals dat ook al ten aanzien van de RVD 
was gebeurd, tegen het terugdringen van de volksvertegenwoordiging; 
het doorgeven van klachten van de bevolking aan de overheid behoor
de van oudsher tot de taken van de volksvertegenwoordiging, vonden 
Kamerleden.
Op 1 september 1946 was de kort na het Kamerdebat begonnen liqui
datie van Oog en Oor voltooid.

8. D e voorbereiding van de verkiezingen

a. De discussie over het tijdstip
Het kabinet
De discussies tijdens de bezettingsjaren over het weer doen functione
ren van de vertegenwoordigende instellingen na de bevrijding en de 
pogingen van de Londense regering om voor de oplossing van deze 
kwestie passende maatregelen te treffen, hingen samen met het alge
mene besef dat het houden van verkiezingen terstond na het herwinnen 
van de vrijheid om technische redenen niet haalbaar was. Voordat het 
volk naar de stembus kon worden geroepen, dienden de bevolkings
registers op hun juistheid te worden gecontroleerd en verbeterd, dan 
wel, voorzover die registers vernietigd of onvolledig waren, te worden 
gereconstrueerd. Met het oog hierop verscheen op 9 maart 1945 in 
Staatsblad F 21 het KB van 7 maart 1945, houdende vaststelling van 
het Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding 1945; voor de uit
voering van dit besluit gaf de minister van Binnenlandse Zaken bij 
zijn Uitvoeringsbesluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding I van 19 
maart 194'J190 drie maanden de tijd, te rekenen vanaf 19 maart en 
voor wat betrof het nog niet bevrijde gebied vanaf het moment dat de 
bijzondere staat van beleg inging.
Het kabinet-Schermerhorn-Drees zag in de toestand, waarin de bevol
kingsregisters verkeerden, niet meer de enige omstandigheid, die het 
tijdstip bepaalde waarop de verkiezingen zouden worden gehouden.
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Reeds de gang van zaken tijdens de kabinetsformatie maakte dit duide
lijk, zij het uiteraard aan slechts een kleine groep van betrokkenen. 
In de regeringsverklaring van 27 juni 1945 sprak Schermerhorn de 
verwachting uit dat men nog wel een jaar zou moeten wachten, eer 
men ter stembus kon gaan. Dit vloeide dan niet uitsluitend voort uit 
de technische moeilijkheden, waaronder behalve de toestand van de 
bevolkingsregisters ook de gebrekkige communicatiemogelijkheden als 
gevolg van de papierschaarste en de verstoring van het verkeersappa- 
raat moesten worden gerekend. Maar dat kwam ook omdat het kabinet 
meende dat het Nederlandse volk de gelegenheid moest krijgen om 
zich te bezinnen op de nog weinig stabiele politieke verhoudingen. Een 
uitspraak van het volk op een eerder tijdstip achtte Schermerhorn niet 
uitgesloten, maar alleen in het geval dat de regering voor beslissingen 
van zeer grote draagwijdte kwam te staan of wanneer er een conflict 
met het noodparlement ontstond.191
Deze toevoeging impliceerde dat verkiezingen op een kortere termijn 
dan het kabinet wenselijk vond, technisch wellicht mogelijk waren, zij 
het misschien niet helemaal volmaakt, maar toch betrouwbaar. De 
andere reden, die het kabinet had aangevoerd voor zijn standpunt: de 
noodzaak van een ruime periode voor politieke bezinning, woog der
halve zwaarder.
Deze opstelling paste geheel in het kader van de vernieuwingsbeweging, 
toen belichaamd in de Nederlandse Volksbeweging. Daar heerste de 
opvatting dat de hervorming van het staatkundig leven ernstig zou 
worden gehinderd, als er binnen afzienbare tijd verkiezingen zouden 
plaatsvinden. Gezien de nauwe binding van verschillende kabinetsle
den met de NVB moet de overtuiging, dat de kiezer zich eerst ruim
schoots moest kunnen bezinnen op de zich wijzigende politieke situatie, 
dan ook veeleer zo worden opgevat dat de vernieuwing, de doorbreking 
van de bestaande politieke structuren, tijd vergde en dat een voor
lopig uitstel van de verkiezingen daarom noodzakelijk was om de 
plannen van hen, die die vernieuwing tot stand wilden brengen, niet 
te verstoren. De NVB heeft de vraag, of niet juist ervaringen met de 
vernieuwingsbeweging en met de taaiheid van de problemen gedurende 
een wat langere tijd aanvankelijk hoopvolle verwachtingen zouden kun
nen doen bekoelen, niet au sérieux genomen.

De pers
De passage in de regeringsverklaring over de verkiezingen ontmoette 
in de pers weinig waardering. Het anti-revolutionaire dagblad Trouw 
verklaarde zich principieel voor het zo spoedig mogelijk houden van 
verkiezingen en wel nog in 1945. Het achtte dit constitutioneel de enige 
juiste weg voor het weer doen functioneren van een volwaardige volks
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vertegenwoordiging. Snelle verkiezingen zouden een einde maken aan 
„alle inconstitutioneel gedoe” en aan „alle willekeur”.192 De argumen
ten, die in de verklaring van Schermerhorn voor het standpunt van de 
regering waren aangevoerd, vond Trouw twijfelachtig: „de regeering 
voorziet. . .  dat zij in geval van conflict met de Staten-Generaal of 
noodparlement een beroep op de kiezers zal moeten doen. Dan kan het 
dus wel. Waarom dan ook zonder conflict niet? Verkiezingen immers 
zijn de enige weg naar constitutioneel herstel.”193 Bruins Slot, de 
hoofdredacteur van Trouw, had dan ook voor de uitnodiging om tot 
het kabinet toe te treden bedankt, onder meer juist omdat Schermer
horn zich niet had willen vastleggen op een datum vanwege de nog ge
ringe inzichtelijkheid in de politieke situatie. Hij had het wenselijk ge
vonden dat de regering binnen het half jaar Kamerverkiezingen zou 
uitschrijven om duidelijk te doen uitkomen dat het haar ernst was met 
een zo spoedig mogelijk weer inschakelen van de normale vertegen
woordigende instellingen.
In Vrij Nederland werd, evenals in Trouw, al vóór de regeringsver
klaring aangedrongen op haast, zij het om andere redenen. Henk van 
Randwijk, de hoofdredacteur, vond het Nederlandse volk mondig ge
noeg voor verkiezingen. „Vijf jaren streden en leden wij voor het be
houd van onze democratische rechten en vrijheden. Wij willen ze 
hersteld zien, omdat wij als vrije burgers onze verantwoordelijkheid 
beseffen.” Van Randwijk wilde echter niet zo ver gaan als Trouw en 
een datum suggereren; wel achtte hij een termijn van anderhalf a twee 
jaar -  ook een termijn die kort na de bevrijding werd genoemd -  te 
lang. Hij besefte dat aan snelle verkiezingen gevaren waren verbonden: 
er kon een verkiezingsstrijd ontbranden op een tijdstip waarop eensge
zindheid meer dan ooit was geboden; hartstochten zouden heersen over 
bezinning; het volk zou een prooi worden voor hen, die de meest radi
cale leuzen gebruikten en de mooiste geschenken beloofden. Maar vol
gens Van Randwijk stond daartegenover dat het radicalisme toch wel 
baan zou breken en dat des te sterker naarmate het volk zich minder 
gekend en erkend voelde. Bovendien had een verkiezingsstrijd ook zijn 
goede kanten: „het zou een strijd worden om zeer concrete punten van 
zeer concrete urgentieprogramma’s en daardoor zou ons volk verplicht 
worden uit de sfeer van vaagheid en leuze te treden in die van de wer
kelijkheid en de scheiding der geesten zou zich, niet meer in half filo
sofische formules, maar op concrete eischen van dezen dag openbaren.”1̂
Op dit laatste punt: verkiezingen op korte termijn als middel om de 
politieke vernieuwing te bespoedigen, ging ook Het Parool in. In deze 
krant verscheen over deze kwestie een drietal artikelen, van de hand 
van Jan Romein, dr. J.J. Went en Pieter ’t Hoen. Romein sprak van 
een politieke mist, die sinds de bevrijding over Nederland hing en die
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er met de tijd niet ijler, eer dichter op werd. Deze mistige toestand 
gebruikte volgens hem met name de NVB als argument tegen het spoe
dig houden van de verkiezingen. Romein vroeg zich af, of de verkie
zingen er nu ter wille van de partijen waren of de partijen ter wille 
van de verkiezingen. Hij meende het laatste. Wilde men voorkomen dat 
de politieke mist bleef hangen en dichter werd, dan zou men de sprong 
naar verkiezingen zo spoedig mogelijk moeten wagen: reeds het voor
uitzicht op verkiezingen zou de partijen dwingen met een programma 
te komen. Aan bezwaren van technische aard tilde Romein niet zozeer, 
want die bleken in de regel niet onoverwinnelijk, zodra men ze wilde 
overwinnen.195
Ook Went zag in de technische moeilijkheden geen reden voor een 
langdurig uitstel van de verkiezingen, een uitstel dat volgens hem de 
politieke situatie niet duldde. Verkiezingen binnen enkele maanden -  
nog in 1945 -  zouden alle partijen en bewegingen noodzaken duide
lijke uitspraken te doen, waardoor een gezonde politieke partijformatie 
zelfs eerder werd bevorderd dan vertraagd. In een noodparlement als 
overbrugging van de tijd tot aan de verkiezingen zag hij niet veel: het 
opvullen van de opengevallen plaatsen in het rompparlement door be
noemingen zou zijns inziens een ongewilde stimulans voor de oude par- 
tijgroeperingen blijken te zijn; de door velen ongewenst geachte gods
dienstige in plaats van maatschappelijke, politieke scheidingslijnen zou
den op die wijze worden geaccentueerd. Hoe langer men met de ver
kiezingen wachtte, des te hechter zouden de behoudende elementen 
en de oude politici de touwtjes in handen krijgen, aldus Went.196 
Pieter ’t Hoen sloot zich inzoverre bij Romein en Went en ook bij Van 
Randwijk aan, dat hij schreef dat de wijze waarop het noodparlement 
zou worden samengesteld, geen einde zou maken aan de heersende 
politieke malaise en dat een niet tot in de perfectie geregelde uitspraak 
van het kiezerscorps, dat voor een groot gedeelte het vertrouwen in de 
oude partijen had verloren, in ieder geval beter was dan helemaal geen 
uitspraak.197
De Tijd bleek oog te hebben voor de technische moeilijkheden 
en ook voor het feit dat aan het proces van politieke menings
vorming behoorlijk gelegenheid moest worden gegeven, althans als men 
weloverwogen programma’s prefereerde boven een „oppervlakkigen 
leuzen-strijd tusschen half-herstelde oude partijen en een even half
bakken volksfronterij” . Desalniettemin stelde ook dit blad zich kritisch 
op tegenover de plannen van de regering door uitdrukkelijk te verkla
ren dat een en ander sneller kon verlopen dan de Minister-President 
in zijn verklaring van 27 juni voorzag: de tijd mocht niet worden be
schouwd als een statische maatstaf, maar slechts als de maat van de 
activiteit; de partijen en de NVB moesten hun tempo verhogen en een 
snelle verbetering van de papierdistributie en de verkeerssituatie — een
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taak voor de regering -  zou het proces van politieke meningsvorming 
bespoedigen en ook verdiepen.198
In de eerste maand van het optreden van het nieuwe kabinet dach
ten grote groepen over het tijdstip van de verkiezingen dus kennelijk 
anders dan de regering; zij wensten snelle verkiezingen als eis van 
democratie, als middel om de mogelijkheid van ongrondwettig han
delen van de regering te elimineren en vooral -  en dit juist in 
regeringsgezinde kringen -  als instrument om duidelijkheid te bren
gen op het politieke toneel en de oude politici geen kans van han
delen te geven. Slechts uit één hoek -  de NVB -  kwamen geluiden 
die, zoals voor de hand lag, instemden met het regeringsstandpunt. 
In Je Maintiendrai, spreekbuis van de NVB, verklaarde begin au
gustus de nieuwe voorzitter van de Beweging, ds. W. Banning, on
omwonden dat de NVB haar best zou doen om het tijdstip van de 
verkiezingen zolang mogelijk uit te stellen, totdat zij haar doel had 
bereikt: het totstandkomen van een sterke socialistische partij op per
sonalistische grondslag en daardoor de verhindering van de terugkeer 
van de vooroorlogse partij-indeling.199

De Nationale Adviescommissie
Hoe weinig hecht het verband was waarover de verschillende groepe
ringen in de zomer van 1945 nog beschikten, ook de NVB, en hoe snel 
meningen toen aan veranderingen onderhevig waren, toonden de bij
eenkomsten in augustus aan, waarop de NAC zich bezighield met het 
-  eigener beweging -  opstellen van een advies aan de regering over 
het tijdstip, waarop de verkiezingen zouden kunnen worden gehouden. 
Op 3 augustus werd op voorstel van Goedhart (Pieter ’t Hoen) en an
deren besloten de kwestie op de volgende vergadering aan de orde te 
stellen. Op 10 augustus kwam men echter niet verder dan enige oriën
terende besprekingen; het vraagstuk werd uiteindelijk in handen ge
steld van een commissie van voorbereiding onder voorzitterschap van 
mr. K.P. van der Mandele. Dat het initiatief uitging van Goedhart, 
duidde erop dat er werd gepoogd via de NAC de regering tot spoed 
aan te zetten.
Op 24 augustus bracht de commissie verslag uit. Zij was ervan uitge
gaan dat het beeld van de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de 
Provinciale Staten min of meer gelijk moest zijn, opdat het gezicht van 
de Eerste Kamer, waarvan de samenstelling uit de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten resulteerde, niet te veel verschil vertoonde met 
dat van de Tweede Kamer; verder had zij begrip voor de technische 
moeilijkheden, die verkiezingen volgens de voorschriften van de Kies
wet op al te korte termijn uitsloten. De commissie adviseerde dan ook 
beide verkiezingen in april 1946 te houden. Het vervoersvraagstuk zou
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dan bovendien wellicht een oplossing hebben gekregen en de papier
schaarste zou minder zijn geworden; daardoor zouden de kiezers waar
schijnlijk op een perfectere wijze zijn voorgelicht. Ook was er dan vol
doende gelegenheid geweest om inzake de partijvorming te komen tot 
een stabilisering. Hield de commissie hier in ruime mate rekening met 
de wensen van de regering, ten aanzien van de gemeenteraadsverkie
zingen meende zij dat die wel eerder dan april 1946 konden plaats
vinden, omdat daarbij de bezwarende elementen niet zo!n sterke rol 
speelden. Wilde de regering dit advies niet volgen, dan zou de com
missie een nader voorstel indienen voor noodverkiezingen.200 
Dit pre-advies ontlokte een uiterst verward debat. Een journalist 
schreef over deze enige openbare vergadering van de NAC, gehouden 
in het gemeentehuis van Den Haag: „Den verslaggever op de tribune 
gold deze eerste bijeenkomst der NAC als een bijzondere ervaring. 
Deze zitting toch -  ’n verre afschaduwing van de volksvertegenwoordi
ging, had haar eigen wetten. Men rookte, men maakte lange amende
menten, men improviseerde voorstellen, men diende voorstellen in, die 
ver uitgingen boven de gevoerde besprekingen enz.”201 
De vraag was, of de technische moeilijkheden van ernstige aard waren 
en of deze mochten beslissen over het tijdstip. Ook het gewicht van de 
politieke overwegingen en de houding van de NAC tegenover de re
gering werden breed besproken.202
Het belangrijkste tegenvoorstel kwam van Bruins Slot, hetgeen wel had 
kunnen worden verwacht gezien zijn opvatting in deze kwestie ten tijde 
van de kabinetsformatie en de stellingname van Trouw. Dit voorstel 
beoogde van de technische bepalingen van de Kieswet af te wijken en 
een noodregeling te ontwerpen, waarbij gebruik kon worden gemaakt 
van de in het distributiesysteem aanwezige bevolkingsadministratie; de 
gemeenteraadsverkiezingen zouden op deze wijze vóór 1 december 
1945 moeten plaatsvinden, die voor de Provinciale Staten begin janu
ari 1946 en die voor de Tweede Kamer eind januari 1946.
Bruins Slot kreeg onmiddellijk steun van Tilanus. Deze achtte het zo 
spoedig mogelijk houden van verkiezingen zeer gewenst, voor de poli
tieke rust van het land enerzijds, maar ook met het oog op de inter
nationale positie van de regering. Ook Buskes schaarde zich achter het 
voorstel van Bruins Slot. De toevoeging, die Buys wenste, dat de Ka
mers, gekozen immers op grond van niet volmaakte verkiezingen, niet 
langer dan tot september 1946 zitting zouden hebben, achtte Bruins 
Slot overbodig: de regering zou naar zijn verwachting een voorstel tot 
Grondwetswijziging doen en dan kwam er vanzelf wel een nieuw par
lement.
Ook werd er nog een voorstel ingediend om reeds in december 1945 
verkiezingen te doen houden voor een éénjarig noodparlement. Hoe 
verder de besprekingen liepen, hoe ingewikkelder de voorstellen wer
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den. „Laten we dan de regering alleen maar ’t verslag van deze verga
dering sturen”, riep één der leden ten slotte wanhopig uit.203 
Uiteindelijk werd het voorstel om in december 1945 parlementsver
kiezingen te houden, met 35 tegen 10 stemmen verworpen. Met 25 
tegen 21 stemmen aanvaardde de NAC het voorstel om de gemeente
raadsverkiezingen in december 1945 te houden en met 29 tegen 16 
stemmen het voorstel om de verkiezingen voor de Tweede Kamer en 
de Provinciale Staten in april 1946 te laten plaatsvinden.204 
Bij de stemmingen bleken de voor- en tegenstemmers van de verschil
lende voorstellen dwars door alle vroegere partijverhoudingen heen te 
lopen. Ook de „illegalen” waren verdeeld, evenals de leden van de 
Volksbeweging. Kennelijk werd daar verschillend gedacht over de tak- 
tiek, die men met het bepalen van het tijdstip van de verkiezingen kon 
voeren ten aanzien van de partijformatie, ondanks het feit dat men uit 
Je Maintiendrai de indruk overhield dat de NVB was geporteerd voor 
een zo lang mogelijk uitstel van de verkiezingen.205 Alleen de anti
revolutionairen vormden, zoals meestal, een hechte fractie en stemden 
en bloc in met het voorstel van Bruins Slot. Merkwaardig was de hou
ding van de communisten. Tot dan toe hadden zij in De Waarheid 
wekenlang gepleit voor spoedige verkiezingen met behulp van de distri- 
butiestamkaart.206 Banning, de opvolger van Schermerhorn als voor
zitter van de NVB en voorstander van een langdurig uitstel, diende 
voor hen enkele malen als de kop van jut. Maar bij de stemming op 
24 augustus in de NAC over het tijdstip der Kamerverkiezingen bleek 
Banning voor december te zijn, terwijl de communisten zich uitspraken 
voor april 1946.207 De heroprichting van de CPN en het streven van 
de communisten naar een fusie met de SDAP -  een kwestie van lange 
adem -  zullen hieraan wel debet zijn geweest.
Op 4 september kwam het advies van de NAC in behandeling bij de 
Ministerraad. Rond die datum werden van regeringszijde uitlatingen 
gedaan, die er op duidden dat er, althans voor wat betrof het tijdstip, 
beweging zat in het regeringsstandpunt. Men dacht nu, kennelijk onder 
invloed van de steeds luider wordende roep om snelle verkiezingen, 
meer in de richting van het voorjaar dan van de zomer 1946. Kort na 
de vergadering van de NAC van 24 augustus publiceerden de dagbla
den een gedeelte van een reeds vóór die datum afgenomen interview 
van het ANP met dr. H. Brugmans van de RVD, die de verkiezingen 
nog vóór maart 1946 verwachtte.208 Brugmans was wel iets te optimis
tisch; dat bleek uit het interview dat Associated Press begin september 
met Schermerhorn had en waarin deze april als de vroegste datum 
noemde,209 vergeleken met de regeringsverklaring van 27 juni toch nog 
altijd een aanzienlijke tijdwinst. Dat de regering nu inderdaad serieus 
dacht aan april/mei 1946, deed ook de circulaire uitkomen, die Beel
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op 13 september 1945 ten vervolge op zijn Uitvoeringsbesluit Recon
structie Bevolkingsboekhouding I van 19 maart 1945 aan de gemeente
besturen deed uitgaan; kennelijk had men zich in maart 1945 een te 
gunstig beeld gevormd van de chaos in de bevolkingsregisters, want 
Beel verlengde de in het Uitvoeringsbesluit gestelde termijn van drie 
maanden voor de reconstructie van de bevolkingsregisters aanzienlijk, 
tot uiterlijk 15 april 1946, maar dan moest ook het aanleggen van de 
nieuwe kiezerslijsten gereed zijn.210
Aan de opvatting dat op het politieke toneel eerst alles tot rust moest 
komen, eer verkiezingen konden plaatsvinden, hield het kabinet toen 
nog onverkort vast. Brugmans maakte dat nog eens duidelijk in zijn 
gesprek met het ANP en kort voor hem had ook Beel dat gedaan in 
een interview met De Maasbode.211 Waarschijnlijk veronderstelde het 
kabinet in die maanden dat in het voorjaar van 1946 vorm zou kunnen 
zijn gegeven aan de politieke vernieuwing; die kon nog slechts beperkt 
van aard zijn, want de mislukking van de doorbraak op het punt van 
de partijenindeling stond in feite al vast. Vrijwel zeker was het dat een 
apart politiek verband voor katholieken zou worden gehandhaafd en 
dat de CHU niet zou bezwijken onder de overloop van een groot aantal 
leden naar de NVB; de ARP was vanaf het begin onwrikbaar gebleken. 
Zo er nog sprake kon zijn van een wezenlijke politieke vernieuwing, 
dan moest die komen van de SDAP, de VDB, de CDU, de leden van 
de Christofoorgroep, voorzover zij niet door de RKSP waren wegge
lokt, een aantal CHU-ers, de Paroolgroep rond Frans Goedhart en een 
aantal politiek daklozen. De gezindheid in deze groepen wettigde de 
verwachting dat het opgaan van hen in één politiek verband minder 
tijd zou vergen dan wanneer er nog rekening moest worden gehouden 
met een verdergaande politieke herstructurering, die een overbrugging 
van diepgaande tegenstellingen noodzakelijk maakte. Deze omstandig
heid vergemakkelijkte het het kabinet zijn opposanten enigszins tege
moet te komen door zich iets concreter uit te laten over het verkiezings- 
tijdstip dan het in de verklaring van 27 juni had gedaan.
In het interview met De Maasbode ging Beel, die als ondertekenaar van 
het Eindhovens Adres al in november 1944 de overtuiging was toege
daan dat spoedige verkiezingen funest zouden zijn voor de politieke 
vernieuwing, eerst in op de technische moeilijkheden, die op zich al 
verkiezingen op korte termijn uitsloten. In feite was Beel de eerste, die 
het voorjaar van 1946 noemde als de mogelijke periode voor de ver
kiezingen; hij verwachtte dat de reconstructie van de bevolkingsregis
ters dan voldoende ver was gevorderd. Het denkbeeld noodverkiezin- 
gen te houden aan de hand van de distributiestamkaart of het per
soonsbewijs achtte hij geen reële oplossing. Er waren tijdens de bezet
ting zoveel valse exemplaren en duplicaten in omloop gebracht dat de 
verkiezingen, daarop gebaseerd, onvoldoende waarborgen van zuiver
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heid konden bieden; bovendien zou het voorbereiden van dergelijke 
verkiezingen eveneens enkele maanden vergen. Wezenlijker echter voor 
het nog niet uitschrijven van verkiezingen vond Beel het feit dat het 
Nederlandse volk nog niet rijp was voor verkiezingen. „Het feit is on
miskenbaar”, zo uitte de minister zich tegenover De Maasbode, „dat 
ons volk, iets anders willend dan in het verleden, nieuwe vormen van 
blijvende waarde wel zoekt maar nog niet heeft gevonden. Zoolang dit 
niet het geval is, acht ik het niet-verantwoord om verkiezingen over dit 
volk te laten heengaan en het te dwingen tot het doen van een uit
spraak, Er dient -  zooals minister-president Schermerhorn in zijn 
radiotoespraken heeft verklaard -  aan het volk gelegenheid te worden 
gegeven, zich een denkbeeld te vormen omtrent de vraagstukken, die 
thans de politieke scheidingslijnen bepalen. Eerst daarna kan een juist 
beeld verkregen worden van de in de bevolking levende staatkundige 
inzichten, hetgeen toch met het houden eener verkiezing wordt be
oogd.”212
Deze politieke opvatting weerhield het kabinet ervan zich in dat sta
dium vast te leggen op een concrete datum of een uiterste datum te 
noemen. Het wilde niet verder gaan dan de verwachting uitspreken dat 
in het voorjaar van 1946 het een en ander zou plaatshebben. Hier lag 
ook de reden, waarom het advies van de NAC in de Ministerraad 
nauwelijks serieuze aandacht kreeg; het stond op de agenda voor de 
vergadering van 4 september onder het punt „ingekomen stukken”! 
Wel stelde Beel nog een nota op betreffende de technische bezwaren, 
verbonden aan het houden van verkiezingen, maar daar bleef het bij.213 
Een poging van de NAC om het kabinet zover te krijgen dat dan in 
sommige gemeenten, waar de reconstructie van de bevolkingsregisters 
dat toeliet, gemeenteraadsverkiezingen zouden worden gehouden, 
strandde onmiddellijk. Beel was niet bereid op twee gedachten te gaan 
hinken en in de ene gemeente volgens het ene, in de andere volgens 
een ander stelsel verkiezingen te laten plaatsvinden, zeker niet nu het 
ging om de overbrugging van een periode van enkele maanden.214

D e Staten-Generaal
Het lag voor de hand dat al tijdens het debat in de Tijdelijke Staten- 
Generaal, in oktober 1945, over het wetsontwerp betreffende de Voor
lopige Staten-Generaal van verschillende kanten zou worden geïnfor
meerd naar de stand van de voorbereiding van de verkiezingen. De 
regering gaf hier zelf aanleiding toe door in de Memorie van Toelich
ting215 op het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp nog eens 
te bevestigen dat zij het tijdstip wenste te laten afhangen van het ver
vuld zijn van niet alleen technische, maar ook politieke voorwaarden. 
Zij herhaalde te verwachten dat dat in het voorjaar van 1946 het geval
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zou zijn. Ernstig bezwaar had zij tegen het vervroegen van het tijdstip, 
omdat de uitslag dan vanuit technisch oogpunt bezien op een al te 
onvolmaakte basis zou berusten en vooral omdat dan het Nederlandse 
volk nog onvoldoende gelegenheid had gehad voor staatkundige bezin
ning: naar het inzicht van de regering waren de verschillende staat
kundige stromingen nog niet in voldoende mate uitgekristalliseerd.
Uit het Voorlopig Verslag216 bleek dat een grote meerderheid in de 
Tweede Kamer zich ernstig verzette tegen het hanteren van politieke 
maatstaven door de regering in deze kwestie. Volgens de bezwaarden 
diende de regering zich onpartijdig op te stellen; alleen technische om
standigheden mochten de doorslag geven bij het bepalen van het tijd
stip. Sommigen meenden dat met het oog hierop nog in 1945 verkie
zingen konden plaatsvinden. Anderen spraken een voorkeur uit voor 
verkiezingen, die in technisch opzicht niet volmaakt waren, boven ver
kiezingen waarop niets viel aan te merken, maar die pas op een veel 
later tijdstip konden worden gehouden. Van meerdere zijden werd een 
dringend beroep gedaan op de regering zich in ieder geval concreter 
uit te laten over het tijdstip; het noemen van een uiterste datum werd 
zeer op prijs gesteld. Ook wilde men weten wat de regering had gedaan 
om de technische moeilijkheden te overwinnen. Degenen die het met 
het regeringsstandpunt volledig eens waren, vormden een kleine min
derheid.
Zoveel kritiek kon de regering natuurlijk moeilijk trotseren, maar toch 
wilde zij niet van haar standpunt afstappen. In de Memorie van Ant
woord217 trachtte zij de kwestie van de politieke bezwaren te rela
tiveren. Nu achtte zij het van academisch belang te discussiëren 
over de vraag, of de verkiezingen mochten worden uitgesteld, als de 
politieke omstandigheden dat vereisten, terwijl de technische voor- 
waarden waren vervuld. Te verwachten viel immers, zo deed zij het nu 
voorkomen, dat de consolidatie van de politieke meningsvorming zou 
samenvallen met het tijdstip waarop de technische problemen zouden 
zijn opgelost. En zij voegde eraan toe dat de verkiezingen geen dag 
later zouden plaatsvinden dan technisch mogelijk was. Uitvoerig werd 
aangegeven, waar de praktische moeilijkheden lagen en waarom de 
verkiezingen op grond van het persoonsbewijs of de distributiestam- 
kaart, zoals enkele malen was gesuggereerd, o.a. door De Waarheid en 
door Bruins Slot in de NAC, niet tot de mogelijkheden behoorden. Er 
waren namelijk enerzijds personen die verschillende, anderzijds perso
nen die geen bewijzen en stamkaarten hadden; correctie op de registra
tie ervan kon alleen geschieden met behulp van de bevolkingsregisters. 
Daarnaast werd aangevoerd dat een behoorlijke bevolkingsboekhou
ding ook voor andere overheidsbemoeiingen volstrekt onmisbaar was, 
bv. met het oog op de belastingadministratie en het militaire apparaat, 
en dat als men op korte termijn zou overgaan tot verkiezingen, een
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groot deel van de ambtenaren, die nu bezig waren met het bijwerken 
van de bevolkingsregisters, zou moeten worden vrijgemaakt, met alle 
gevolgen van dien voor de andere dringende werkzaamheden. Vervol
gens werd in de Memorie van Antwoord nog gewezen op het feit dat 
het eminente belang van verkiezingen en in verband daarmee van de 
reconstructie van de bevolkingsregisters onder de speciale aandacht 
van de gemeentebesturen was gebracht; de circulaire van Beel van 
13 september moest het bewijs leveren dat men van de kant van de re
gering er alles aan deed om een snelle reconstructie te bevorderen. Ten 
slotte werd aangekondigd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 
in overleg met onder anderen deskundigen uit de praktijk van de ge
meentelijke administratie op korte termijn zou nagaan, welke wijzigin
gen in de Kieswet dienden te worden aangebracht en welke bepalingen 
tijdelijk buiten werking gesteld.
In grote lijnen bleek de Kamer bevredigd door het antwoord van de 
ministers, nu de regering de grootste spoed wilde betrachten en het 
primaire belang van de politieke omstandigheden ogenschijnlijk had 
laten varen. Alleen de anti-revolutionaire fractie wekte de indruk voet 
bij stuk te willen houden. Zij diende vóór de openbare behandeling een 
amendement in, dat beoogde in het wetsontwerp betreffende de Voor
lopige Staten-Generaal vast te leggen dat er vóór 1 april 1946 verkie
zingen zouden plaatsvinden voor de beide Kamers der Staten-Gene- 
raal,218 in vergelijking met het standpunt van de anti-revolutionairen 
in de NAC toch een stap in de richting van de regering!
In de Tweede Kamer liet Schouten219 merken dat de anti-revolutionaire 
fractie geenszins was gerustgesteld noch door de belofte van de regering 
dat de verkiezingen zo snel als technisch mogelijk was, zouden plaats
vinden, noch door de opmerking dat de kwestie van de politieke be
zwaren eigenlijk maar van academisch belang was. De regering had 
volgens hem geen enkele garantie geboden dat bij het oplossen van de 
technische moeilijkheden geen rekening zou worden gehouden met het 
verkiezingsrijp worden van het volk. In dit verband wees Schouten 
op uitlatingen van de kant van de NVB dat er eerst een periode van 
open gesprek moest komen. Om aan te geven dat de regering zich van 
die opinie niet had losgemaakt, haalde hij het interview met Beel aan 
in De Maasbode van 21 augustus. Tegenover Beels toen geuite opvat
ting dat verkiezingen een juist beeld moesten geven van de onder de 
bevolking levende staatkundige denkbeelden en dat het Nederlandse 
volk zo’n beeld nog niet kon vertonen, stelde de anti-revolutionaire 
fractieleider dat het de regering niets aanging of het volk wel of niet 
verkiezingsrijp was. „Het Nederlandsche volk heeft zijn rechten. Die 
rechten zijn opgenomen in ons positieve recht. De rechten, waarover 
het hier gaat, zijn in de grondwet en wet geregeld, en het enige wat de

169



regering regardeert is, dat na een periode, waarin die rechten zijn af
gebroken door de vijand, zij vragen moet: hoe geven wij nu op de snelst 
mogelijke wijze en in de volle omvang die rechten weer aan het volk 
terug.”
De enige die de regering zonder meer de hand boven het hoofd hield en 
in het Voorlopig Verslag namens de kleine minderheid tekende, was de 
fractieleider van de SDAP, Van der Goes van Naters.220 Hij deed het 
voorkomen als bedoelde de regering met de politieke bezwaren de 
praktische moeilijkheden, die de bestaande politieke partijen ondervon
den bij het voorlichten van hun leden en de kiezers.
Van katholieke zijde werd felle kritiek geleverd door Ruys de Beeren- 
brouck221 die, overigens niet namens zijn fractie sprekend, in een uit
voerig betoog aansloot bij wat Schouten reeds te berde had gebracht. 
Volgens hem sprak een aantal beleidsargumenten voor snelle verkie
zingen. Een gekozen parlement moest voor de regering zowel tegenover 
het binnenland als tegenover het buitenland van veel groter betekenis 
zijn dan een noodparlement. Bovendien was een gekozen parlement de 
enige juiste weerspiegeling van de meningen, die in het volk leefden. 
Ook het feit dat een achttal jaargangen jongeren nog geen invloed had 
kunnen uitoefenen op de staatkundige verhoudingen, pleitte zijns 
inziens voor snelle verkiezingen. En hij achtte het niet uitgesloten dat 
bij een lang uitblijven van de verkiezingen de staatkundige strijd zou 
worden uitgevochten op de barricade! Evenals Schouten stond hij zeer 
wantrouwend tegenover de verlegging door de regering van de poli
tieke argumenten naar het academisch niveau. Met klem bezwoer hij 
de regering daarom niet een soort politieke overmacht te construeren 
naast technische overmacht. Voor het houden van verkiezingen waren 
in de Grondwet termijnen vastgelegd en daaraan had de regering zich 
te houden, zeker een regering die zich tegenover de Staten-Generaal 
van mei 1940, voor wat betreft het aflopen van de zittingstermijnen 
ervan, zo scherp opstelde. Met Schouten ontzegde hij de regering het 
recht van „subjectieve appreciatie of een verlenging van de termijnen 
goed en wenselijk is”. Anders zou de deur voor willekeur wagenwijd 
worden opengezet; de regering kon later wel eens een uitstel van drie 
jaren in ’s lands belang achten! Ruys voegde er aan toe dat bij een 
opzettelijk nalaten om uitvoering te geven aan bepalingen van de 
Grondwet die uitvoerbaar zijn, de ministers volgens het wetboek van 
Strafrecht strafbaar zijn! Ten slotte vond hij dat de verkiezingen eerder 
konden worden gehouden dan de regering het zich voorstelde, want 
aan de in de Memorie van Antwoord opgesomde bezwaren hoefde 
zijns inziens minder zwaar te worden getild; degenen die geen per
soonsbewijzen hadden, konden van de plaatselijke politie een verkla
ring of een voorlopig persoonsbewijs krijgen en het bezitten van ver
scheidene persoonsbewijzen kon met scherpere strafmaatregelen wor
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den tegengegaan. Hij eindigde met de vraag, waarom de gemeente
besturen pas medio september waren aangeschreven om grote spoed te 
betrachten bij de samenstelling van de kiezerslijsten, zijns inziens 
maanden te laat.
Gezien de in feite geringe oppositie in de Kamer na het verschijnen 
van de Memorie van Antwoord kon de regering zich beperken tot het
geen zij reeds in die Memorie had meegedeeld. Schermerhorn222 her
haalde dat, nu de bezwaren tegen het te lang functioneren van het 
noodparlement toenamen, de regering het snel houden van verkiezin
gen wilde bevorderen en voor degenen die nog wantrouwend stonden 
tegenover de ware bedoelingen van het kabinet, verklaarde de Minister
president uitdrukkelijk dat het nooit het plan van de regering was ge
weest om invloed uit te oefenen op de vormgeving van het politieke 
leven in Nederland. Men kan Schermerhorn gedeeltelijk gelijk geven. 
Het aanhouden van het verkiezingstijdstip kan zo worden geïnterpre
teerd dat uitsluitend werd beoogd de politieke stromingen de gelegen
heid te bieden in alle rust de hun passende organisatievorm te vinden. 
Maar dat aanhouden kan met evenveel recht worden uitgelegd als een 
politieke daad omdat daarmee in de kaart werd gespeeld van die groe
pen, die de politieke vernieuwing nastreefden en daarvoor tijd nodig 
hadden.
Beel223 ging nog eens in op de technische moeilijkheden en maakte het 
Ruys duidelijk, waarom de gemeenten niet eerder hadden kunnen wor
den benaderd: eerst had de Inspectie voor de Bevolkingsregisters -  
belast met het toezicht op de reconstructie -  weer op gang moeten 
worden gebracht.
Ruys en Schouten en met deze laatste de hele anti-revolutionaire frac
tie lieten zich niet overtuigen en stemden voor het amendement dat 
vastlegging van een uiterste verkiezingsdatum beoogde; het werd met 
52 tegen 16 stemmen verworpen.224
In de Eerste Kamer, waar op 25 oktober het wetsontwerp omtrent de 
Voorlopige Staten-Generaal werd behandeld, kreeg het punt van de 
verkiezingen nauwelijks commentaar, wellicht omdat alle denkbare ar
gumenten pro en contra reeds in de Tweede Kamer waren gebruikt. 
Alleen de christelijk-historische senator De Savornin Lohman225 bracht 
de kwestie ter sprake en wel om te zeggen dat hij het meer zou hebben 
gewaardeerd, indien de regering openhartig had erkend dat het rijpings- 
argument nooit door haar had mogen worden gebruikt.
Het kabinet verwierf zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer een 
ruime meerderheid voor zijn standpunt, dat verkiezingen op korte ter
mijn niet haalbaar waren. Wel had het kabinet daarvoor zijn aanvan
kelijke opvatting dat het volk voorlopig nog niet rijp was om zijn stem
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uit te brengen, moeten afzwakken. Maar door de technische moeilijk
heden en bovendien de noodzaak van een wijziging van de Kieswet op 
de voorgrond te stellen, kwam voor de voorbereiding van de verkiezin
gen toch zoveel tijd ter beschikking dat intussen de toen nog haalbare 
politieke vernieuwing kon worden gerealiseerd. Het kabinet bereikte 
dus in feite, ondanks het breed verzet, het doel, in de regeringsverkla
ring van 27 juni 1945 expliciet gesteld, dat vóór de verkiezingen ruim
schoots tijd moest worden gelaten voor een stabilisering van de op drift 
geraakte politieke verhoudingen.

b. De wijziging van de Kieswet
Beel had op 9 oktober 1945 in de Tweede Kamer aangekondigd dat 
tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en deskundigen uit de 
praktijk beraad zou worden gevoerd over een wijziging van de Kieswet, 
voorzover die nodig was om te voorkomen dat een aantal technisch- 
administratieve moeilijkheden (o.a. verband houdende met de evacu
aties) langer uitstel van de verkiezingen dan tot voorjaar 1946 zou 
meebrengen. Dit beraad resulteerde in een „wetsontwerp betreffende 
wijziging van de Kieswet, Provinciale Wet en Gemeentewet, alsmede 
bijzondere voorzieningen met het oog op de in 1946 te houden ver
kiezingen”.
Het wetsontwerp kwam op 27 november 1945 in de Ministerraad in 
behandeling. Beel deelde daar mee oorspronkelijk van plan te zijn ge
weest om de drie verkiezingen tegelijkertijd te laten houden, maar in 
een vergadering met de burgemeesters van de acht grote steden was 
hem op praktische gronden aanbevolen eerst de Tweede Kamer en de 
Provinciale Staten te laten verkiezen en twee maanden later de ge
meenteraden; hij verwachtte dat de eerste verkiezingen in mei 1946 
konden plaatsvinden.
Uit het ontwerp bleek dat Beel de gelegenheid had aangegrepen om de 
Kieswet ook op tenminste één principieel punt te wijzigen, nl. de leef
tijdsgrens voor het uitoefenen van het actief kiesrecht. Volgens de 
Grondwet kon die grens worden verlaagd tot 23 jaar en in het ontwerp 
werd voorgesteld in plaats van de geldende 25 jaar 24 jaar als grens 
te nemen. Op instigatie van Drees en zonder enige discussie besloot 
de Ministerraad echter zover te gaan, als de Grondwet toeliet; in het 
parlement zou er volgens Drees anders toch op worden aangedrongen. 
Door toedoen van Drees werd nog een tweede principiële kwestie voor 
wijziging aangedragen en wel afschaffing van de stemplicht, of juister 
uitgedrukt: de opkomstplicht. Drees had zich al vaker een voorstander 
getoond van die afschaffing, het laatst in zijn advies aan de Koningin 
over de kabinetsformatie.226 De wettelijke opkomstplicht stond sinds 
haar invoering in 1917 ter discussie. De plicht was in 1917 op uitdruk
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kelijk verlangen van een deel van de Tweede Kamer (RKSP en CHU) 
in de Grondwet terecht gekomen, met als argument dat de opkomst
plicht voortvloeide uit de aard van het kiesrecht (publiek recht is 
publieke plicht) en van het stelsel van de evenredige vertegenwoordi
ging, dat zij opvoedend werkte en dat zij verkiezingsmisbruiken, zoals 
het ophalen van de kiezers aan hun woning vanwege de partijbesturen, 
en moeilijkheden die sommige werkgevers hun werknemers in de weg 
legden bij de uitoefening van hun kiesrecht, elimineerde. De tegenstan
ders van de opkomstplicht beriepen zich op de psychologische omstan
digheid dat de vrijheidszin van het volk zich ertegen verzette, en op de 
bezwaren bij de tenuitvoerlegging van de sancties bij overtreding. In 
het kader van de Grondwetswijziging van 1922 herhaalde zich de dis
cussie; de opkomstplicht werd uit de Grondwet geschrapt, maar niet 
uit de Kieswet.227 Latere pogingen, vooral van de kant van de anti
revolutionairen (zo in 1923 en 1928) om de bepaling uit de Kieswet 
verwijderd te krijgen, mislukten.228
Bij de wijziging van de Kieswet in 1945 vond Drees dus dat maar weer 
een poging moest worden gedaan, nu op voorstel van de regering. Hij 
achtte het ongewenst iemand te dwingen te stemmen, die geen belang
stelling had; dat leidde maar tot onverkwikkelijke vertoningen en on
verantwoordelijke beslissingen. „Wie”, aldus Drees in de Ministerraad 
van 27 november, „in een tijdsgewricht als het onze nog geen publieke 
belangstelling heeft, kan beter thuis blijven.” Lieftinck, in dit opzicht 
zijn christelijk-historische afkomst niet verloochenend, was de enige 
in de Raad die zich tegen afschaffing uitsprak; ook al zou hij breken 
met zijn partij, in deze kwestie bleef voor hem publiek recht publieke 
plicht.
Op 21 december, ruim drie weken na de Ministerraadszitting, werd het 
wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend.229 Het was verdeeld in 
twee afdelingen. Afdeling I regelde de vereenvoudigingen en enige in 
de praktijk naar voren gekomen leemten, welke regeling een blijvend 
karakter droeg; onder de vereenvoudigingen kregen ook de verlaging 
van de leeftijdsgrens en de afschaffing van de opkomstplicht een plaats. 
Afdeling II bevatte de voorzieningen van tijdelijke aard; zij zouden 
uitsluitend gelden voor de in 1946 te houden verkiezingen.
Dat Beel de verlaging van de leeftijdsgrens en de afschaffing van de op
komstplicht beschouwde als vereenvoudigingen en niet als principiële 
wijzigingen, bleek wel uit de motivering. Voor de verlaging van de 
leeftijdsgrens verwees hij naar de mogelijkheid die de Grondwet bood. 
Gebruikmaking daarvan vond hij gerechtvaardigd. Door de omstandig
heid dat gedurende de bezetting velen van de 23- tot 25-jarigen blijk 
hadden gegeven de eisen van het staatsburgerschap te verstaan, was hij 
in de opvatting gesterkt dat er geen aanleiding bestond om hen uitslui-
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tend op grond van hun leeftijd bij de ouderen achter te stellen. De af
schaffing van de opkomstplicht betekende voor de gemeenten een aan
merkelijke administratieve verlichting, en waarom zou men er niet toe 
overgaan, als enerzijds de gestelde sanctie niet het daarvan verwachte 
effect had opgeleverd, zoals meerdere malen was gebleken, en er ander
zijds met grond op mocht worden vertrouwd, aldus nog steeds Beel in 
de Memorie van Toelichting, dat onder de heersende omstandigheden 
het politieke verantwoordelijkheidsbesef van het Nederlandse volk van 
dien aard was, dat ook zonder dwang aan de verkiezingen zou worden 
deelgenomen.230
Reeds uit het Voorlopig Verslag, op 19 januari 1946 uitgebracht,231 
viel af te leiden dat de Tweede Kamer de verlaging van de kiesgerech
tigde leeftijd wel zou aanvaarden, maar dat verschillende leden dat niet 
wilden doen met de argumenten van de minister. Zij achtten die argu
menten in strijd met het aanvankelijke door de regering ingenomen 
standpunt dat het volk nog niet rijp was voor het houden van verkie
zingen; dit standpunt moest dan a fortiori gelden voor de jongeren, die 
tijdens de bezetting geen gelegenheid hadden gehad om aan het politie
ke leven deel te nemen en derhalve een behoorlijke politieke scholing 
hadden moeten missen. Ook vonden zij het twijfelachtig, of zij die zich 
in de oorlogsjaren flink hadden gehouden, om die reden moesten wor
den geacht de eisen van het staatsburgerschap te verstaan. Dat men 
desondanks met het voorstel van de minister instemde, vloeide voort 
uit het feit dat men in het algemeen niet voldoende reden kon vinden 
om onderscheid te maken tussen de leeftijdsgroepen van 23 en 24 jaar 
en de ouderen. Wel vroegen sommigen zich af, of het tijdstip van in
voering niet wat ongelegen kwam, nu zonder verlaging van de leeftijds
grens reeds negen nieuwe jaarklassen aan de verkiezingen zouden deel
nemen.
Voor wat betreft de afschaffing van de opkomstplicht -  de minister 
werd er hoffelijk op gewezen dat hij in de Memorie van Toelichting ten 
omechte van stemplicht had gesproken -  gaf het Voorlopig Verslag 
aan dat de minister het wel eens moeilijk zou kunnen krijgen om dit 
voorstel veilig door de Kamer te loodsen. Met name de katholieken, de 
liberalen en de christelijk-historischen koesterden ernstige bezwaren. 
Voor hen woog, evenals bij voorgaande gelegenheden, het argument 
zwaar, dat kiesrecht een publiek recht is, door de overheid aan de bur
ger toegekend, waarvan het gebruik als een burgerplicht dient te wor
den aangemerkt en als zodanig door de overheid van de ingezetenen 
dient te worden gevorderd. Iedereen heeft de plicht om rechtstreeks 
mee te werken aan het algemeen welzijn, aan een zo gezond mogelijke 
opbouw van de volksvertegenwoordiging. Er werd op gewezen dat 
men in Frankrijk juist op het punt stond om de plicht om die reden in 
te voeren. Ook nu waren er sommigen die de opkomstplicht inherent
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vonden aan het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging: alleen 
een gang van alle stemgerechtigden naar de stembus garandeerde een 
vertegenwoordiging van het volk in de vertegenwoordigende instellin
gen naar evenredigheid van de sterkte der verschillende stromingen. 
Ten slotte waren er bezwaren tegen de door de minister gegeven toe
lichting. Dat het Nederlandse volk over voldoende politiek verantwoor
delijkheidsbesef beschikte, vond men een subjectieve veronderstelling; 
zo iets was immers niet te peilen. Ook het argument dat de sancties 
niet werkten, achtte men onjuist: indien het beginsel op zichzelf juist 
was, mocht toch om die reden de opkomstplicht niet worden afgeschaft. 
Andere leden voelden wel iets voor het argument van de minister dat 
afschaffing van de opkomstplicht de gemeentelijke administraties kon 
ontlasten, maar zij vonden het voorstel te principieel om er nu over te 
beslissen; zij zagen de afschaffing voorshands liever beperkt tot de ver
kiezingen van 1946.
Zij die met het voorstel van de regering van harte instemden, be
schouwden het als de enige taak van de overheid ervoor te zorgen dat 
het volk voldoende invloed kreeg bij het samenstellen van de volks
vertegenwoordiging; de overheid was huns inziens niet gehouden en 
er ook niet toe gerechtigd om hen, die geen prijs stelden op het uit
oefenen van de hun toegekende bevoegdheid, te dwingen een gebaar 
te maken, alsof zij daarop wel prijs stelden. Bovendien lieten zij ernstig 
meetellen dat dwang aanleiding gaf om van de verkiezingen een grap 
te maken door lijsten in te dienen en personen in een vertegenwoordi
gende instelling te brengen, die een aanfluiting waren voor een zo ge
wichtige aangelegenheid als de verkiezingen.232
Bezwaren werden verder geuit tegen het voornemen van de regering 
om de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten 
op één dag te houden. Zeer vele leden achtten dat administratief niet 
mogelijk; bovendien, zo vreesden zij, zou het verwarrend werken voor 
die mensen, die toch al moeite hadden met het invullen van een stem
biljet.233 Aan deze bezwaren werd door de anti-revolutionairen kracht 
bijgezet door een amendement in te dienen dat beoogde het samenval
len van beide verkiezingen te verhinderen.234 Het argument van Beel in 
de Memorie van Antwoord235 dat hij de regeling had getroffen op ver
zoek van enkele gemeentebesturen, maakte geen indruk.
Ook kon Beel niet verhinderen dat de katholieke fractie met een amen
dement zou komen om de opkomstplicht te handhaven.236 In de Me
morie van Antwoord237 wees hij erop dat de beschouwingen van hen 
die zich tegen het voorstel hadden uitgesproken, onvoldoende feitelijke 
grondslag hadden, omdat de wet zich had beperkt tot een opkomst
plicht. Hij kon wel meegaan met de gedachte dat een groot deel van 
de bevolking nog moest leren in democratische banen te lopen, maar 
„de beginselen der paedagogie zijn daar om te bewijzen, dat het schen-
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ken van vertrouwen en niet het stellen van slecht begrepen geboden de 
voorwaarde vormt voor het bereiken van een hoger geestelijk niveau”. 
Eigenlijk behoefde de minister niet al te ongerust te zijn dat het amen
dement om de opkomstplicht te handhaven zou worden aangenomen. 
Steun kon slechts worden verwacht van de christelijk-historische fractie 
en de liberalen; met de fractie van de RKSP-KVP waren dit 43 stem
men. Dus bij een voldoende opkomst van de overige fracties zou het 
amendement geen kans hebben. Maar van die voldoende opkomst was 
in de openbare vergadering van 30 januari 1946, op de agenda waar
van de behandeling van het wetsontwerp was geplaatst, geen sprake: 
er waren 74 leden aanwezig, van wie er 36, dus de minderheid, tegen 
het amendement zouden stemmen (de fracties van de ARP, SDAP, 
SGP, VDB, CDU en CPN en de niet-fractie-gebonden leden). Hieruit 
mag worden afgeleid dat enige van de tegenstemmende fracties niet al 
te veel gewicht hechtten aan de afschaffing van de opkomstplicht; an
ders hadden zij wel voor een betere opkomst gezorgd,
De beraadslaging werd geopend door Ruys de Beerenbrouck,238 de in
diener van het amendement. Zijn redevoering was voor het grootste 
gedeelte een vurig pleidooi voor de handhaving van de opkomstplicht. 
Hij begon met zijn tegenstanders erop te wijzen dat van stemdwang in 
ieder geval geen sprake was en dat gewetensbezwaren als een geldige 
reden van verhindering golden; dat de opkomstplicht een beknotting 
van de vrijheid zou zijn, viel dus wel mee. Het bezwaar dat de eerbied 
voor de wet werd ondermijnd, als bij overtreding de wettelijke sancties 
niet werden toegepast, kwam hem overdreven voor: op het gebied van 
het publiek recht bestonden tal van regels zonder sanctie, maar nie
mand zou deze regels buiten werking willen stellen uit vrees voor on
dermijning van de eerbied voor de wet; niemand ook zou alle rechts
regels van sancties willen voorzien, tevens nog met de bedoeling die 
sancties ook steeds toe te passen; ook werd niet elke overtreding van 
de strafwet vervolgd, zonder dat daarmee de eerbied voor de wet werd 
ondergraven. Dat de afschaffing van de opkomstplicht gerechtvaardigd 
was, omdat het politieke verantwoordelijkheidsbesef zou zijn gegroeid, 
trok hij zeer in twijfel, gezien de inertie van de kiezers om weer door 
middel van actieve staatkundige groeperingen aan de politieke strijd 
deel te nemen. Het gevaar dat bij de bestaande regeling van de verkie
zingen een grap zou worden gemaakt, bestond zijns inziens evenzo in 
de situatie waarin geen sprake meer was van de opkomstplicht. De 
stelling dat als velen geen bepaalde rechtsovertuiging bezitten, het on
juist zou zijn hen tot deelneming aan de verkiezingen te dwingen, 
strookte volgens hem niet met de praktijk. „Ons volk heeft altijd be
kend gestaan om zijn principieele opvattingen en het erkennen van en 
vasthouden aan markante tegenstellingen.” Tegenover al deze vermeen
de bezwaren stonden grote voordelen, aldus Ruys de Beerenbrouck.
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Van de dwang -  noodzakelijk omdat de kiesplicht een publieke plicht 
is, opgesloten in het geldende kiesstelsel -  ging een opvoedende waarde 
uit, „omdat als de kiezer tot den gang naar de stembus gebracht 
wordt, hij zich allicht van te voren rekenschap gaat geven van wat hem 
te doen staat”. Bij behoud van de voorschriften verwachtte Ruys de 
Beerenbrouck eerder een verdieping van politiek inzicht en belangstel
ling. Bovendien -  en deze opmerking kan men illustratief vinden voor 
deze benaderingswijze -  voor sommigen, met name de slotzusters, be
tekende de opheffing van het verplichte karakter het einde van hun 
staatkundige medezeggenschap! En ligt een ander door Ruys de Bee
renbrouck genoemd voordeel van het bestaande systeem niet in de
zelfde sfeer, nl. dat een aantal van hen die uitsluitend onder de drei
ging van de sancties naar de stembus kwamen, weliswaar obstinaat zou 
blijven en blanco zou stemmen, maar dat een veel grotere groep van 
hen wel degelijk gebruik zou maken van het kiesrecht?; dit gold dan 
vooral drukbezette personen als huismoeders en boeren. De zuivering 
van de verkiezingszeden rangschikte Ruys de Beerenbrouck eveneens 
onder de positieve kanten van de opkomstplicht. Doorslaggevend was 
dat het parlement een zo zuiver mogelijke weerspiegeling van de ver
schillende stromingen moest zijn; dit kon uitsluitend worden bereikt 
bij een zo groot mogelijke deelneming aan de stemming; daardoor werd 
tevens het zedelijk gezag van het parlement ten krachtigste gewaar
borgd en verstevigd. Voor hem was het geen vraag of „de fanatieke 
krachten van het kwaad” ook zonder verplichting naar de stembus 
zouden komen. „Maar evenzeer ben ik er van overtuigd, dat tiendui
zenden anderen, die goedwillend zijn, niet denken aan het belang van 
een goede Volksvertegenwoordiging, of op hun buurman vertrouwen 
en, in den gedachtengang, dat één stem meer of minder er niet toe 
doet, in werkelijkheid in grooten getale wegblijven. Deze kiezers heb
ben een prikkel noodig en daarom m oet. . .  de Overheid zeker in dezen 
tijd een middel als de opkomstplicht aangrijpen om de grootst moge
lijke opkomst te verzekeren.”
Het betoog van Ruys de Beerenbrouck maakte op Joekes239 wel enige 
indruk. Hij was het namelijk met hem eens dat het vraagstuk veel be- 
langrijker was en veel dieper reikte dan de minister het had doen voor
komen. De principiële vraag, of het in het kiesstelsel op grond van 
evenredigheid gewenst was af te zien van de opkomstplicht, wenste hij 
daarom liever te bezien in een volgende parlementaire periode bij een 
te verwachten wijziging van de Kieswet. Omdat hij echter gevoelig 
was voor het argument van de minister betreffende de administratieve 
verlichting voor de gemeenten, onderstreepte hij het in het Voorlopig 
Verslag gedane voorstel om voor de verkiezingen in 1946 de opkomst
plicht wel te laten vervallen.
Deze gedachte van Joekes vond bestrijding bij Wendelaar (Liberale
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Staatspartij).240 De liberalen hadden al in 1916 beweerd dat de op
komstplicht een onverbreekbaar geheel vormde met het algemeen kies
recht en de evenredige vertegenwoordiging. Wendelaar vreesde nu dat 
als de opkomstplicht voor één keer zou worden afgeschaft, het een on
mogelijkheid zou blijken om die bij volgende verkiezingen weer in te 
voeren. Van der Goes van Naters241 viel Joekes echter bij, niet omdat 
hij het met diens voorstel eens zou zijn, maar wel omdat hij in dat 
voorstel de mogelijkheid zag om de Kamer tot een compromis te bren
gen. Zelf was hij tegen handhaving van de opkomstplicht; stemmen 
achtte hij een belangrijke publieke functie, welke functie zijns inziens 
het beste zou worden verricht, wanneer de overheid de kiezer vrijliet in 
de uitoefening daarvan.
Goedhart,242 eveneens een tegenstander van de handhaving van de 
opkomstplicht, nam de mentaliteit op de korrel, waardoor Ruys de 
Beerenbrouck zich in sommige onderdelen van zijn pleidooi had laten 
leiden. „Men hoort wel eens als bezwaar tegen afschaffing van den 
meldingsplicht bij de verkiezingen, dat de evenredige vertegenwoordi
ging er door in het gedrang zou komen. Men meent dan blijkbaar, dat 
één of meer politieke partijen door deze afschaffing bijzonder gedu
peerd zouden worden, omdat speciaal een groot gedeelte van haar kie- 
zersaanhang bij de verkiezingen thuis zou blijven, waardoor dan het 
totale beeld van de verhoudingen in het volk door den verkiezings
uitslag scheef getrokken zou worden. Een partij, die haar bezwaren 
tegen afschaffing van den stemdwang op dergelijke gronden formu
leert, is blijkbaar van mening, dat speciaal haar kiezersaanhang bij
zonder lauw is en den prikkel van den stemdwang niet kan missen. 
Reikt men zich zelf op die wijze niet een testimonium paupertatis uit?” 
Goedhart liet er geen twijfel over bestaan dat het gewenst was dat 
zoveel mogelijk kiezers hun stem uitbrachten, maar dat diende men 
dan niet door dwang, maar door een bruisend partijleven te bewerk
stelligen. Volgens hem kreeg men de kiezer alleen in het stemhokje 
„door een rijk geschakeerd politiek partijleven, dat de groote vraag
stukken niet uit den weg gaat, maar dat een duidelijk antwoord poogt 
te geven op de grote vragen des tijds en dat er bovendien steeds op uit 
is de staatkundige belangstelling van breede volkslagen te prikkelen 
en te stimuleeren. De verkalking, die hier en daar in ons partijwezen 
reeds voor den oorlog waar te nemen was, was een der hoofdoorzaken, 
dat men er toe moest komen den kiezer bij zijn haren naar de stembus 
te sleepen.”
Tussen de christelijk-historische woordvoerders -  voorstanders van de 
opkomstplicht -  en de sprekers namens de anti-revolutionaire fractie- 
tegenstanders -  ontstond nog een debat over de vraag, welk standpunt 
de christelijk-historische leider De Savornin Lohman indertijd ten aan
zien van de opkomstplicht had ingenomen. Degene, die dit debat uit
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lokte, was de anti-revolutionair Van den Heuvel.243. Hij probeerde, in 
hoofdzaak in reactie op het betoog van Ruys de Beerenbrouck, o.m. 
de stelling dat de opkomstplicht een noodzakelijk complement van de 
evenredige vertegenwoordiging is, te weerleggen door te verwijzen naar 
de opvatting van De Savornin Lohman, een voorstander van de op
komstplicht. Deze had zich in de Tweede Kamer op 18 oktober 1916 
verzet tegen opneming van de opkomstplicht in de Grondwet; hij had 
het wenselijker gevonden aan de wetgever de bevoegdheid te laten om 
deze in te voeren. Volgens Van den Heuvel bleek hieruit dat De Sa- 
vomin Lohman de opkomstplicht niet had willen verbinden aan het 
in de Grondwet neergelegde evenredig kiesrecht.
Tilanus,244 erkennend dat de christelijk-historische Tweede Kamer
fractie de opkomstplicht steeds had gevoeld en gezien als een comple
ment van de evenredige vertegenwoordiging, wees Van den Heuvel 
erop dat De Savornin Lohman in dezelfde vergadering van de Kamer 
nog meer had gezegd over de opkomstplicht, nl. dat hij de evenredige 
vertegenwoordiging een stap in de goede richting vond, zeker wanneer 
de opkomstplicht zou worden ingevoerd en de naleving ervan zoveel 
mogelijk zou worden verzekerd. Dit, aldus Tilanus, was het bewijs dat 
De Savornin Lohman wel degelijk op het standpunt stond dat de op
komstplicht onlosmakelijk was verbonden met de evenredige vertegen
woordiging. Toen De Wilde daartegen opmerkte dat De Savornin Loh
man niets anders bedoeld kon hebben dat wat Van den Heuvel had 
aangegeven, omdat De Savornin Lohman anders de bewuste zinsnede 
wel achterwege had gelaten, trachtte Krijger (CHU)245 duidelijkheid te 
verschaffen door aan de hand van het beginselprogramma van de ARP 
en de CHU aan te geven, dat hier twee staatsrechtelijke visies tegenover 
elkaar stonden. „Men gaat van antirevolutionaire zijde uit van de be
kende neo-Calvinistische stelling van souvereiniteit in eigen kring. 
Krachtens die souvereiniteit in eigen kring heeft het volk tegenover het 
eigen recht van de Overheid een eigen, natuurlijk recht. Zoo komt men 
er toe te zeggen . . .: het volk is vrij om van dat natuurlijk recht gebruik 
te maken. . . .  De Christelijk-Historische Unie . . .  gaat er van uit, dat 
de Overheid, niet uitvindende het recht, maar zoekende het recht, be
hoefte heeft bij dat zoeken en dat vinden aan de medewerking van het 
volk. De Overheid wil weten wat er aan rechtsovertuiging en aan 
staatkundig streven leeft onder het volk en daarvoor verleent (niet 
erkent) de Overheid recht aan het volk, zij verleent den kiezers kies
recht en maakt dat tot een plicht. Dat recht is . . .  een functie, het is een 
plicht geworden.” Ook De Savornin Lohman, aldus Krijger, had deze 
overtuiging, al wilde hij in 1916 dan niet de opkomstplicht in de 
Grondwet opnemen.
De hardnekkigste tegenstander van de opkomstplicht, ds. Zandt,246 die 
in 1928 bij de behandeling van een der wijzigingen van de Kieswet de
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opkomstplicht „de caricatuur van alle begrip van vrijheid” had ge
noemd, had nauwelijks twee minuten nodig. Hij wenste de discussie 
niet nodeloos te rekken door nog eens te herhalen wat in het verleden 
zo vaak was gezegd. „Men is over deze materie in de Kamer uitge
praat. . . .  De materie is voor stemming rijp.”
Beel247 voelde wel aan dat gezien de opkomst van de Kamerleden de 
afschaffing van de opkomstplicht niet haalbaar was; wellicht besefte 
hij ook dat het hier ging om een kwestie waarop de verschillende par
tijen zich in het verleden zo hadden vastgelegd, dat nu niet ineens van 
zijn opponenten een andere houding mocht worden verwacht. Daarom 
en omdat de tijdsomstandigheden een conflict met de Kamer niet toe
lieten en in feite ook zinloos maakten, verklaarde Beel geen conse
quenties te zullen verbinden aan de aanvaarding van het amendement 
van Ruys de Beerenbrouck. Wel trachtte hij nog iets van het regerings
voorstel te redden door zich nadrukkelijk positief uit te laten over de 
suggestie van Joekes om de opkomstplicht alleen in 1946 achterwege 
te laten.
Joekes diende dan ook een desbetreffend amendement in, maar toen 
het amendement van Ruys de Beerenbrouck met 37 (RKSP-KVP, CHU 
en Liberale Staatspartij) tegen 36 stemmen was aangenomen, kwam 
het amendement van Joekes automatisch te vervallen.248 
De kritiek op de argumenten van de minister voor de verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd, geuit in het Voorlopig Verslag, werd in de 
Kamer nog eens breed uitgemeten, maar niemand verklaarde zich 
tegen dit voorstel. Alleen Goedhart en Van der Goes van Naters 
gingen uitdrukkelijk met de regering mee; zij bepleitten zelfs dat bij de 
volgende wijziging van de Grondwet de kiesgerechtigde leeftijd zou 
moeten worden verlaagd tot 21 jaar.249
Hoewel slechts Wendelaar en Tilanus250 spraken over de praktische 
moeilijkheden rond de verkiezingen van de Tweede Kamer en de Pro
vinciale Staten in 1946 op één dag, bleek de overgrote meerderheid van 
de Kamer de bezwaren te delen. Het desbetreffende amendement van 
de anti-revolutionairen om de twee verkiezingen gescheiden te laten 
plaatsvinden, werd met 51 tegen 21 stemmen aanvaard. Alleen de
genen, die zouden opgaan in de PvdA, stemden tegen.251
Ook in de 'Eerste Kamer, waar men zich op 26 februari met het wets
ontwerp bezighield, kregen de opkomstplicht en de verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd de meeste aandacht. Dezelfde argumenten pro 
en contra als in de Tweede Kamer werden aangevoerd, zij het dat de 
teleurstelling over het niet doorgaan van de afschaffing van de op
komstplicht groter was: de liberaal Van Rappard voegde zich bij de 
tegenstanders van de opkomstplicht. Deze kenschetste met de consta
tering dat al het goede door de Tweede Kamer uit het wetsontwerp was
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geamendeerd -  dat gold voor hem ook ten aanzien van het tijdstip van 
verkiezing van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten — op een 
juiste wijze het lauwe gevoelen van de meerderheid van de Kamer. 
Reinalda, de SDAP-PvdA-woordvoerder, betreurde het, evenals uiter
aard de ARP-er Beumer die al voor de oorlog regelmatig tegen de op
komstplicht had gestreden, dat de aantrekkelijkheid van het oorspron
kelijke wetsontwerp door de Tweede Kamer te niet was gedaan. Slechts 
Kropman (RKSP-KVP) hield, in navolging van zijn collega Ruys de 
Beerenbrouck, een principieel pleidooi voor handhaving van de op
komstplicht. Opvallend is dat de CHU-fractie zich in het, overigens 
korte debat niet mengde.
Alleen omdat men de regering niet in moeilijkheden wilde brengen en 
Beel had verklaard dat men dat wel zou doen, als men het wetsont
werp zou afstemmen, aanvaardde de Eerste Kamer het ontwerp, met 
slechts de stem van Van Rappard tegen, hoewel een meerderheid 
(waarschijnlijk 19 en in ieder geval 17 van de 31 aanwezige Kamer
leden) voor de afschaffing van de opkomstplicht was.252 
Op 5 maart werd de wet van 1 maart 1946 tot aanvulling en wijziging 
van de Kieswet, de Provinciale Wet en de Gemeentewet, alsmede bij
zondere voorzieningen met het oog op de in 1946 te houden verkie
zingen in Staatsblad G 41 gepubliceerd.
Tijdens het debat in de Eerste Kamer werd een kwestie aangeroerd, die 
uiteindelijk een verdere aanpassing van de Kieswet aan de bijzondere 
omstandigheden tot gevolg zou hebben. Van Rappard, Reinalda en 
Kropman wezen namelijk op een artikel van mr. P.J. Oud in het Week
blad voor Gemeentebelangen van 22 februari,233 waarin deze als zijn 
overtuiging had uitgesproken dat de zaak onherroepelijk zou vastlopen, 
als men de Kieswet niet opnieuw zou wijzigen. De NRC had kort 
daarop ook een dergelijk geluid laten horen.254 Wat was het geval? De 
regering had inmiddels kenbaar gemaakt te willen overgaan tot wijzi
ging van de Grondwet, waarvoor nog aan de Voorlopige Staten-Gene
raal een voorstel zou worden gedaan. Dat hield ontbinding van het 
parlement in. Oud ging van de veronderstelling uit dat de op die ont
binding volgende verkiezingen zouden samenvallen met de gewone 
verkiezingen. Hij rekende voor dat de regering onmogelijk aan de ter
mijnen zou kunnen vasthouden, die de Grondwet en de Kieswet voor
schrijven in geval van Kamerontbinding, en aan de termijnen die door 
de dan van kracht zijnde wijziging van de Kieswet in acht moesten 
worden genomen. De Grondwet bepaalt in art. 75, tweede lid, (nu 
art. 82), dat het ontbindingsbesluit tevens onder meer moet inhouden 
„de last tot het verkiezen van nieuwe Kamers binnen veertig dagen”. 
Welnu, het ontbreken van Provinciale Staten zou naar Ouds mening 
beletten om binnen die grondwettelijke termijn de beide Kamers op
nieuw samen te stellen.
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Daarnaast had Oud nog bezwaren tegen de wijziging van de Kieswet 
zelf, omdat de nieuwe Eerste Kamer pas een week of zes na de nieuwe 
Tweede Kamer zou kunnen optreden. Wat wilde de regering in die 
tussentijd doen, vroeg Oud. „Eerst de zitting der voorloopige Staten- 
Generaal sluiten, vervolgens in buitengewone zitting de nieuwe Tweede 
Kamer en de voorloopige Eerste Kamer bijeenroepen, na zes weken 
deze zitting opnieuw sluiten en in een tweede buitengewone zitting de 
beide nieuw gekozen Kamers roepen?”
Van Rappard255 stelde in de Eerste Kamer dan ook voor dat het wets
ontwerp maar moest worden verworpen. De regering kon dan met een 
nieuw wetsontwerp komen, waarin rekening was gehouden met de op
merkingen van Oud en de suggestie van Joekes om de opkomstplicht 
voor 1946 te doen vervallen. In zijn antwoord onderkende Beel256 de 
moeilijkheden, waarop Oud had gewezen. Maar alvorens opnieuw een 
wijziging van de Kieswet voor te stellen, wilde hij afwachten, of de 
inmiddels ingestelde Staatscommissie voor de herziening van de Grond
wet wel een voorstel zou doen.
Kort na de afkondiging van de wet van 1 maart in Staatsblad G 41 
maakte de minister bekend dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
zouden plaatsvinden op 17 mei, die voor de Provinciale Staten op 
29 mei en die voor de gemeenteraden op 26 juli.257 De door Oud op
geworpen kwestie werd nu spoedig acuut, want op 4 april ontving de 
Tweede Kamer inderdaad een voorstel tot wijziging van de Grondwet. 
Tegelijkertijd ontving de Kamer een wetsontwerp, houdende voorzie
ningen met het oog op de mogelijkheid van een ontbinding van de 
Voorlopige Staten-Generaal en de alsdan te houden verkiezingen. De 
moeilijkheden waren tweeledig. Art. 114, eerste lid, van de Kieswet 
schreef in overeenstemming met art. 75 van de Grondwet voor dat in 
geval van ontbinding van de Eerste Kamer de verkiezing van de leden 
van deze Kamer binnen veertig dagen na dagtekening van het ontbin- 
dingsbesluit moest geschieden. Deze termijn kon niet in acht worden 
genomen, omdat Provinciale Staten ontbraken en dus eerst hiervoor 
verkiezingen moesten plaatsvinden; dit zou pas op 29 mei gebeuren. 
Vervolgens bepaalde art. 126 van de Kieswet dat in geval van ontbin
ding van de Tweede Kamer de kandidaatstelling voor de verkiezing 
van de leden van de nieuwe Kamer binnen veertig dagen na dagteke
ning van het ontbindingsbesluit moest gebeuren, maar volgens de wet 
van 1 maart zou er reeds op 9 april een kandidaatstelling behoren te 
zijn. De regering wilde het probleem oplossen door de kandidaatstel
ling van 9 april mede te laten gelden, in geval van latere ontbinding 
van de Tweede Kamer der Voorlopige Staten-Generaal als gevolg van 
de voorgenomen wijziging van de Grondwet en voor wat betrof de ont
binding van de Eerste Kamer de regering het recht te geven zo nodig af 
te wijken van art. 114 van de Kieswet. Om tegemoet te komen aan het
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bezwaar, dat tussen de verkiezing van de Tweede Kamer en die van 
de Eerste Kamer nog enige tijd zou verlopen, wilde de regering tevens 
de mogelijkheid openen om de nieuw gekozen Tweede Kamer terstond 
in het overleg tussen regering en volksvertegenwoordiging te betrek
ken.258
Het wetsontwerp had in de Ministerraad in het geheel geen discussie 
uitgelokt.259 In het parlement viel de behandeling, zowel de schriftelijke 
als de openbare, samen met de behandeling van het voorstel tot wijzi
ging van de Grondwet, welke de meeste aandacht kreeg en die in 
hoofdstuk VIII aan de orde zal komen. Uit het Voorlopig Verslag van 
de Tweede Kamer, dat op 19 april verscheen,260 bleek dat er ten aan
zien van één punt een communis opinio bestond: de constructie dat 
de kandidaatstelling reeds had plaatsgehad, voordat het ontbindings- 
besluit tot stand was gekomen, was weinig elegant en gekunsteld en 
getuigde van een enigszins gewrongen interpretatie. Voor de meeste 
leden vormde dit echter geen reden om het wetsontwerp af te stemmen: 
zou de kandidaatstelling na het ontbindingsbesluit hebben plaatsge
vonden, dan zou dat naar hun overtuiging in de personele bezetting 
niets hebben uitgemaakt, en bovendien aanvaardden sommigen de re
geling als een gevolg van de overgang van de verwarring naar duur
zame en normale verhoudingen. De opponenten vonden echter dat de 
regering van de door de Grondwet geëiste Kamerontbinding een kari
katuur maakte: reeds bij de kandidaatstelling behoort de inhoud van 
het in eerste lezing aangenomen wetsontwerp tot wijziging van de 
Grondwet bekend te zijn om de kiezer bij de verkiezingen de volle 
gelegenheid te geven van zijn gevoelens ten aanzien van de wijziging 
te doen blijken.
Van de kant van de regering, die was verzekerd van een ruime steun 
in de Kamer, kwam het merkwaardige antwoord dat zij er op had ge
rekend dat vóór 9 april -  de dag van de kandidaatstelling -  de eerste 
lezing achter de rug zou zijn, maar dat de Staatscommissie meer tijd 
nodig had gehad dan zij had verwacht.261 Dit antwoord is daarom 
merkwaardig, omdat de Commissie pas op 1 maart was geïnstalleerd en 
dus nauwelijks sneller had kunnen werken!
In het Voorlopig Verslag werd ook nog ingegaan op de werkwijze van 
de Staten-Generaal na de ontbinding. Uit het feit dat er een buitenge
wone zitting zou worden bijeengeroepen, waarin naast de oude (Voor
lopige) Eerste Kamer de nieuwe Tweede Kamer zou functioneren, leid
den verschillende leden af dat het ontbindingsbesluit niet voor beide 
Kamers tegelijk in werking zou treden. Men achtte dat de enig bruik
bare oplossing, hoewel men het daarop noodzakelijk volgende sluiten 
en openen van zittingen tot en met de derde dinsdag in september -  
iets waar Oud in februari al op had gewezen -  niet kon bewonderen. 
Sommige leden wilden de Voorlopige Staten-Generaal in functie laten,
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totdat ook de nieuwe Eerste Kamer kon optreden. Dit stuitte echter 
op groot verzet. De Voorlopige Tweede Kamer bestond ten dele uit 
benoemde en ten dele uit in 1937 gekozen leden. Het gezag van deze 
Kamer zou na de uitspraak van het volk, waardoor ongetwijfeld de 
personele en politieke samenstelling van de Kamer een andere zou 
worden, sterk zijn gedaald. Gevreesd moest worden voor opschorting 
van de wetgevende arbeid en dit was in die omstandigheden, waarin 
op elk ogenblik belangrijke beslissingen moesten kunnen worden ge
nomen, onaanvaardbaar. Beel was het blijkens de Memorie van Ant
woord hiermee volkomen eens. Dat de constructie enige malen sluiting 
en opening van de zitting van de Staten-Generaal met zich bracht, 
noemde hij „de onvermijdelijke prijs, die men moet betalen, wil men de 
Voorloopige Tweede Kamer niet nog enige tijd in functie laten”. 
Inmiddels verscheen er opnieuw van de hand van Oud een artikel in 
het Weekblad voor Gemeentebelangen,262 waarin deze de argumenten, 
zoals die door de tegenstanders van de wijziging van de Kieswet in het 
Voorlopig Verslag waren geformuleerd, nader uitwerkte en herhaalde 
-  in zijn artikel van 22 februari had hij er al de aandacht voor ge
vraagd -  dat een en ander had kunnen worden voorkomen, als de re
gering niet had vastgehouden aan de datum van 9 april als de dag van 
de kandidaatstelling voor de verkiezing van de Tweede Kamer. Boven
dien achtte Oud het beter, als de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
op die voor de Provinciale Staten waren gevolgd, omdat dan „ons de 
zonderlinge staatsrechtelijke kronkelwegen zouden zijn bespaard, waar
toe de Regeering thans haar toevlucht moet nemen” ; een verschuiving 
van de datum voor de verkiezing van de Tweede Kamer zou zijns in
ziens in dit licht bezien volkomen acceptabel zijn. Het moet echter 
duidelijk zijn dat de regering, die steeds het verwijt had gekregen de 
verkiezingen op de lange baan te willen schuiven, geen oren had voor 
enig verder uitstel en daarom tot de door Oud gewraakte procedure 
kwam. De meerderheid van de Tweede Kamer vond overigens die 
procedure de enige bruikbare oplossing, hoe weinig fraai ook; niemand 
in de Tweede Kamer stemde er tegen. Op 2 mei werd het wetsontwerp 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen263 en niemand wenste aan
tekening te worden geacht te hebben tegengestemd, hoewel met name 
de anti-revolutionairen en de christelijk-historischen hadden getracht 
de wijziging voor te stellen als een van zeer principiële aard, juist om
dat de Grondwet met voeten zou worden getreden.264 Van Maarse
veen265 bracht bij de openbare behandeling op 30 april een nog niet in 
het Voorlopig Verslag genoemd argument naar voren om de regeling 
te aanvaarden. Zijns inziens was de vraag, of de procedure in strijd was 
met de letter van de Grondwet, een vraag van zuiver academisch be
lang, daar het niet ging om een materiële wijziging van de Grondwet, 
maar om een technische vernieuwing die geen enkele principiële strijd
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vraag raakte en daarom geen belangstelling in het volk wekte. En „wil 
men opmerken, dat (de regeling) in strijd is met den geest der Grond
wet, dan zou ik durven zeggen, dat de strekking harer formeele bepa
lingen immer gelegen is in de bedoeling wezenlijke belangen te dienen, 
en nimmer in den opzet om in concreto nuttelooze obstakels te 
creëeren”.
In de Eerste Kamer, waar op 14 mei de wijziging van de Kieswet ter 
discussie stond, stemden negen leden tegen het wetsontwerp: vier leden 
van de christelijk-historische fractie (één lid stemde voor), de liberale 
fractie, een anti-revolutionair en twee rooms-katholieken.266 In ieder 
geval voor de christelijk-historische leden,267 maar waarschijnlijk ook 
voor de andere tegenstemmers waren de opmerkingen van Oud vol
doende motivering. Wellicht gaf Anema (ARP),268 die zelf wel voor
stemde, op de juiste wijze het gevoelen van de meerderheid weer, toen 
hij opmerkte: „wanneer men hecht aan elegantia juris, dan valt niet te 
ontkennen, dat een dergelijk ontwerp medebrengt, het veroorzaken van 
zekere aesthetisch-juridische rillingen, maar daaraan zijn wij al tame
lijk gewend in dezen tijd”!
De wijziging van de Kieswet werd op 15 mei, twee dagen vóór de par
lementsverkiezingen, in Staatsblad G 125 afgekondigd. De behande
ling ervan heeft geen moment de verkiezingen van 17 mei -  die met de 
daarop volgende kabinetsformatie het einde van het proces van het 
herstel van de parlementaire democratie markeren -  in gevaar ge
bracht. Een te grote meerderheid wilde hoe dan ook uit de door Oud 
aangegeven impasse komen zonder dat uitstel van de verkiezingen 
noodzakelijk zou zijn. Dat men voor de gekozen oplossing weinig be
wondering had, hield geen desappreciatie in van de handelwijze van 
de minister, maar was meer een onderstreping van het feit dat de om
standigheden nu eenmaal staatsrechtelijke manoeuvreerkunst vereisten. 
Ongetwijfeld heeft ook Beel zelf niet veel bewondering gehad voor zijn 
eigen ontwerp, maar dat ontwerp was, gezien in die tijd, een betere 
keuze dan het overnemen van de oplossing die Oud suggereerde. In 
één opzicht heeft Oud het gelijk wel aan zijn kant gehad, nl. inzake de 
volgorde van de verkiezingen. Inderdaad was het logischer geweest, als 
eerst de Provinciale Staten waren verkozen en daarna de Tweede 
Kamer, maar op het moment dat Oud wees op de gevolgen van de door 
de regering voorgestelde volgorde, was wat betreft de voorbereiding het 
point of no return al gepasseerd.
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BIJZONDERE RECHTSPLEGING EN ZUIVERING
IV

Het is wenselijk vooraf enige inleidende opmerkingen te maken over de 
verschillende begrippen. Het begrip zuivering is in het Nederlandse 
rechtsbestel onbekend. In de wetgeving, die te Londen en na mei 1945 
in Nederland tot stand is gekomen, wordt de term zuivering gebruikt 
voor de ambtenarenzuivering, de perszuivering, de studentenzuivering 
e.d., m.a.w. voor de zuivering van bepaalde maatschappelijke functies. 
De term zuivering ziet in die wetgeving op het verwijderen, het uit
stoten van onzuivere personen uit die functies. Alleen bij de perszuive
ring zijn tijdelijk regelingen totstandgekomen, die ook ondernemingen 
(rechtspersonen) tot voorwerp van zuivering wilden maken.
Op zichzelf is het natuurlijk denkbaar, dat men het begrip zuivering 
toepast op bepaalde instellingen, op bepaalde boeken, films enz.; hier
van is afgezien. Ook het Besluit Vijandelijk Vermogen, krachtens het
welk het vermogen van vijanden en hiermee gelijkgestelden in de regel 
zou worden geconfisceerd, pleegt niet onder de zuivering te worden ge
rekend; het is veeleer een collectieve aansprakelijkstelling voor de 
schade, door de vijand toegebracht.
Als wij ons dus bij de term zuivering beperken tot personen en als wij 
ervan uitgaan dat de term betrekking heeft op het verwijderen van on
zuiver geoordeelde personen, dan ligt het ook voor de hand dat de 
term zuivering beter past bij verwijdering uit bepaalde maatschappe
lijke functies of groeperingen dan bij verwijdering uit de samenleving 
als geheel. In de praktijk heeft men deze inperkende opvatting veelal 
niet gevolgd en werd ook de bijzondere rechtspleging onder de zuive
ring begrepen.1 Dit woordgebruik heeft psychologisch een verkeerde 
benaderingswijze in de hand gewerkt: van de „zuiveren” kan niet wor
den verlangd, dat zij met de „onzuiveren” in één samenleving verkeren. 
Reeds bij de zuivering in enge zin, die van een bepaalde functie of van 
een bepaalde groepering, drukte de term zuivering een fictieve pretentie 
uit van zuiverheid van niet-beschuldigden en een even fictieve stigma
tisering tot een soort maatschappelijke melaatsheid van de wel-be- 
schuldigden. Toegepast op de samenleving als geheel werkte de term 
zuivering de verwachting in de hand dat zij, wat het resultaat betrof, 
een gelegaliseerde bijltjesdag zou opleveren.
Aantekeningen op pag. 308
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In Londen zijn twee vormen van bijzondere rechtspleging totstandge
komen: de bijzondere rechtspraak en de rechtspleging door Tribunalen. 
Deze vormen van rechtspleging keerden zich met hun sancties tegen de 
fysieke vrijheid van de beschuldigden; de bijzondere rechtspraak voer
de voor burgers de doodstraf in. In feite waren op basis van het Be
sluit op de Bijzondere Staat van Beleg vrijwel alle beschuldigden van 
misdragingen als bedoeld in het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het 
Tribunaalbesluit geïnterneerd, van welk feit reeds een sterk stigmati
serende werking uitging. Al kan men de gedachte niet geheel van zich 
afzetten dat de wil tot eliminatie van de landverraders een rol heeft 
gespeeld bij het opzetten van de bijzondere rechtspraak, het doet on
eigenlijk en onwaardig aan die eliminatie aan te duiden als het doel 
van de bijzondere rechtspraak. Waar de fysieke vrijheid of zelfs het 
leven in geding zijn, is in een rechtsstaat het begrip „zuivering”, ver
wijdering, uitstoting of eliminering misplaatst. Of de rechtvaardige 
straf kan blijken te bestaan in gevangenisstraf of doodstraf is een ge
heel andere vraag; het recht doen staat voorop.
Bij het Tribunaalbesluit zou het gaan om mensen die op grond van hun 
gedrag moesten worden geacht een verkeerde, foute gezindheid te heb
ben. „Het bestaansrecht van het Tribunaalbesluit naast (het Besluit 
Buitengewoon Strafrecht) is gelegen in het feit, dat deze ’foute’ Neder
landers niet binnen de gemeenschap der ’goede’ Nederlanders kunnen 
worden gehandhaafd, zonder dat uiterst gevaarlijke spanningen optre
den.”2 Of men nu de rechtspleging van de Tribunalen tuchtrechtspraak 
noemt of administratieve rechtspraak,3 het Tribunaalbesluit berustte op 
de in haar algemeenheid hoogst ongelukkige gedachte dat voor de 
„politieke delinquenten” geen plaats meer was in het volk. Deze ge
dachte wordt ook niet door het begrip tuchtrecht gedekt; tuchtrecht is 
evenmin als strafrecht gericht op „zuivering”. De rechtspleging van de 
Tribunalen zou derhalve wel onder het begrip zuivering kunnen vallen, 
ware het niet dat zij door de eis van een individueel gericht onderzoek 
en dus door de confrontatie met de individuele gevallen, bv. de vele 
misleide meelopers of de zgn. brood-NSB-ers, de gedachte van elimi
natie moest laten varen.
Toch heeft de gedachte van een scheidingslijn in het volk tussen een 
„zuivere” meerderheid en een „onzuivere” minderheid veel onheil ge
sticht. De moeilijkheid lag niet bij mensen, die openlijk en opzettelijk 
landverraad hadden gepleegd. De moeilijkheid lag zelfs ook niet bij de 
mensen, die niets anders hadden gedaan dan openlijk lid te zijn van de 
NSB, hoe verschillend men ook kon denken over de hun hiervoor toe
komende maatregelen. De moeilijkheid lag veeleer hierin dat vijf jaren 
bezetting voor vrijwel alle Nederlanders verhoudingen hadden meege
bracht, waarin aan de voortgang van zo normaal mogelijke levensom
standigheden voorrang moest worden gegeven boven het verzet tegen
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de vijand. De voortgang van zo normaal mogelijke levensomstandig
heden was echter veelal dienstig voor de vijand en zijn doeleinden. Dit 
lag in de sombere symbiose van bezetter en Nederlands volk besloten. 
Vaak werd vergeten dat het verzet in een land als Nederland onmoge
lijk zou zijn geweest, indien het openbare leven niet zo goed en zo 
kwaad als het ging draaiende werd gehouden. Dit was zonder allerlei 
vormen van samenwerking met of dienstverlening aan de vijand on
mogelijk. De grenzen tussen wat hierin geoorloofd of ongeoorloofd 
was, waren in de praktijk vaak moeilijk aan te geven en soms nog 
moeilijker vol te houden.
Op het moment dat het kabinet-Schermerhom-Drees aantrad, zaten op 
grond van Londense regelingen ruim honderdduizend politiek-verdach- 
ten in kampen en waren talloze personen, voornamelijk ambtenaren, 
in hun functie geschorst of gestaakt, in afwachting van definitieve 
maatregelen. De instanties, die deze maatregelen moesten treffen, 
moesten nog zo goed als geheel worden opgebouwd, met name op het 
terrein van de bijzondere rechtspleging.
In zijn programmarede voor de radio op 27 juni 1945 stond Schermer
horn uitvoerig stil bij het probleem van de zuivering van de ambtelijke 
en de bedrijfswereld en in mindere mate bij de berechting van landver
raders en collaborateurs. De regering beschouwde de zuivering en de 
berechting als „een van de ernstigste en moeilijkste problemen uit ons 
volksleven” en zij wenste zo spoedig mogelijk een einde te maken aan 
dit „kankergezwel”.4
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan, hoe het kabinet heeft getracht 
het probleem van de politieke delinquenten op een de rechtsstaat waar
dige wijze op te lossen en tot welke terreinen de wetgever zijn be
moeienis met de zuivering heeft uitgestrekt. Uitgangspunt voor het 
kabinet was dat er een behoorlijk onderscheid moest worden gemaakt 
tussen lichte en zware gevallen naar gelang de mate van verantwoor
delijkheid en de positie van de betrokkene tijdens de bezetting. De 
Londense regelingen lieten een dergelijk onderscheid in onvoldoende 
mate toe, zodat het kabinet ertoe moest overgaan het bestaande in
strumentarium aan sancties (strafrechtelijke en tuchtmaatregelen) te 
verfijnen en tussen de oordelende instanties een zodanige coördinatie 
tot stand te brengen dat het meten met verschillende maten zoveel 
mogelijk werd tegengegaan.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over het onderzoek 
betreffende het Driemanschap van de Nederlandse Unie, welk onder
zoek weliswaar buiten het kader van de bijzondere rechtspleging en 
zuivering valt, maar toch voldoende raakvlakken vertoont met het on
derwerp van dit hoofdstuk om hier te worden behandeld.
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1. De bijzondere rechtspleging

a. D e situatie in juni 1945
Op het moment van de bevrijding kende de Londense wetgeving twee 
vormen van bijzondere rechtspleging: de bijzondere rechtspraak van de 
Bijzondere Gerechtshoven met de Bijzondere Raad van Cassatie en de 
rechtspleging door de Tribunalen.5 Waarom had men het in Londen 
nodig geacht om naast de gewone rechterlijke organisatie een bijzon
dere organisatie in het leven te roepen? „De bepalingen van de 1ste 
titel van het 2e boek van het Wetboek van Strafrecht waren te onvol
ledig, de strafmaxima te laag, om voldoende repressie tegen de onva
derlandslievende handelingen gedurende de bezettingstijd begaan, mo
gelijk te maken”, aldus Noach, een van de schaarse auteurs over de bij
zondere rechtspleging. „Bovendien viel te verwachten, dat het aantal te 
berechten gevallen een zodanige omvang zou aannemen, dat de organen 
der gewone rechtspraak, toch al overbelast, het werk niet snel genoeg 
zouden kunnen afdoen, waardoor één van de van begin af gestelde 
eisen, nl. die van snelle berechting, niet verwezenlijkt zou kunnen 
worden. Daarnaast viel te voorzien, dat er, tengevolge van oorlogsom
standigheden, niet gerekend kon worden op een normaal functioneren 
van openbare diensten en lichamen, terwijl de bestaande wetgeving op 
de staat van oorlog en beleg niet toereikend was, om hierin te voor
zien.”6 Hieraan voegen wij toe dat bepaalde aspecten van de houding 
van de gewone rechterlijke macht tijdens de bezetting door velen waren 
bekritiseerd (zie paragraaf 2c van dit hoofdstuk). De regering kon er 
dus niet van uitgaan dat de gewone rechterlijke macht in voldoende 
mate het noodzakelijk vertrouwen genoot om aan haar de berechting 
van de misdrijven tegen de veiligheid van de staat en andere politieke 
delicten te kunnen overlaten.
Overigens verbood en verbiedt de Grondwet het oprichten van buiten
gewone rechtbanken in de bepaling: „niemand kan tegen zijn wil wor
den afgetrokken van de rechter, die de wet hem toekent” (art. 170, 
eerste lid; destijds art. 163). Ook in deze materie moest beroep worden 
gedaan op staatsnoodrecht.
Bezien wij eerst de bijzondere rechtspraak. De Bijzondere Gerechts
hoven en de Bijzondere Raad van Cassatie waren ingericht deels naar 
het model van de gewone, deels naar dat van de militaire rechterlijke 
organisatie. Aan hen was de berechting opgedragen van misdrijven, 
die in het Besluit Buitengewoon Strafrecht van 22 december 1943, 
Stbl. D 61, waren omschreven; dit besluit was in de plaats gesteld van 
de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht omtrent de misdrijven 
tegen de veiligheid van de staat (bv. hulpverlening aan de vijand). Het
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Besluit Buitengewoon Strafrecht verruimde de strafmaat, voorzover 
bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Mili
tair Strafrecht van toepassing waren op de bedoelde misdrijven. Zo 
werd de doodstraf, die in 1870 was afgeschaft, weer ingevoerd; welis
waar kwam de doodstraf nog voor in het militair strafrecht, maar dit 
recht gold alleen gedurende de staat van beleg, waarvan het de vraag 
was of die na de oorlog weer kon herleven. Hiernaast bepaalde het 
Besluit Buitengewoon Strafrecht de strafbaarstelling voor gevallen, 
waarin iemand een ander opzettelijk had blootgesteld aan represailles 
van de kant van de bezetter of, door de bezetter daartoe in de gele
genheid gesteld, zichzelf of een ander wederrechtelijk had bevoordeeld 
of een ander wederrechtelijk benadeeld. De inrichting van de Bijzon
dere Gerechtshoven was geregeld bij KB van 22 december 1943, 
Stbl. D 62; dit besluit voorzag ook in de inrichting van de Bijzondere 
Raad van Cassatie. Het Besluit Buitengewone Rechtspleging, eveneens 
van 22 december 1943, Stbl. D 63, regelde de wijze van rechtspleging 
door deze Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie, terwijl 
het Bijzonder Gratie-adviesbesluit, ook van 22 december 1943, Stbl. 
D 64, de mogelijkheid van gratie van straffen, opgelegd door de Bij
zondere Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie, aan de 
omstandigheden aanpaste.
Dit pakket van maatregelen werd op 4 september 1944, toen de be
vrijding van het zuiden naderde, in het Staatsblad afgekondigd. In 
juni 1945 werden de vijf Bijzondere Gerechtshoven (’s-Hertogenbosch, 
Arnhem, ’s-Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden) en een Bijzon
dere Raad van Cassatie te ’s-Gravenhage (KB van 12 juni 1945, Stbl. 
F  91) ingesteld; de benoeming van de leden vond plaats in juni (’s-Gra
venhage en Amsterdam) en augustus (’s-Hertogenbosch, Arnhem en 
Leeuwarden). De regering had het niet opportuun gevonden met de 
instelling te beginnen, voordat het gehele land was bevrijd, zulks met 
het oog op eventuele schadelijke gevolgen van veroordelingen in bevrijd 
gebied voor personen in nog niet bevrijd gebied.
Het Tribunaalbesluit dateert van 17 september 1944, Stbl. E 101. Het 
besluit was voorgedragen en gecontrasigneerd door alle ministers met 
uitzondering van de minister van Binnenlandse Zaken. Burgers onover
komelijk bezwaar was dat „er geen voorziening in voorkwam, dat ge
arresteerden op een rechterlijke instantie beroep tot invrijheidstelling 
konden doen”.7
Het Tribunaalbesluit bedoelde het opleggen van bijzondere maatrege
len mogelijk te maken wegens foute of onvaderlandslievende gedragin
gen tijdens de bezetting, ook dan als zij geen strafbare feiten oplever
den in strafrechtelijke zin. Het besluit had betrekking op allerlei cate
gorieën van onvaderlandslievend gedrag: steun aan de vijand, lidmaat
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schap van de NSB, steun door woord of daad aan haar streven, voor
deel trekken uit de bezetting, niet-naleven van wettelijke regeringsmaat
regelen in verband met de oorlogvoering. Personen, beschuldigd van 
deze gedragingen, zouden voor een Tribunaal komen. Het Tribunaal 
zou ten aanzien van de beschuldigde bijzondere maatregelen kunnen 
toepassen, „indien zij op grond van hun handelen of nalaten geacht 
moeten worden zich desbewust te hebben gedragen in strijd met de 
belangen van het Nederlandsche volk of desbewust afbreuk te hebben 
gedaan aan het verzet tegen den vijand en diens handlangers”.
De bijzondere maatregelen die konden worden toegepast waren: in
ternering voor tien jaar; ontzetting van rechten als het bekleden van 
ambten of het uitoefenen van het kiesrecht voor tien jaar; verbeurd
verklaring van het gehele vermogen of de nalatenschap, zulks ondanks 
het uitdrukkelijk grondwettelijk verbod van de straf van „de algemene 
verbeurdverklaring der goederen, de schuldige toebehorende” en on
danks de grondwettelijke vooronderstelling dat wat niet mag via wet- 
telijke strafbedreiging, a fortiori niet zal kunnen via wettelijke bedrei
ging met al dan niet bijzondere maatregelen.
Uitspraken van Tribunalen, waarbij een bijzondere maatregel werd op
gelegd, behoefden een fiat-executie vanwege de afdeling voor de ge
schillen van bestuur van de Raad van State. Bij weigering moest het 
Tribunaal de zaak opnieuw in behandeling nemen.
De gang van zaken was overigens gekenmerkt, doordat iedereen jegens 
anderen aangifte kon doen bij het departement van Justitie. Vanuit het 
departement zouden nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen, 
doch dan zou de aangifte van departementswege in handen worden ge
steld van een Tribunaal. Het Tribunaal voerde het onderzoek, kon se
poneren of de beschuldigde dagvaarden en deed in het laatste geval 
uitspraak. Was een beschuldigde inmiddels overleden, dan kon de zaak 
toch doorgaan. De inquisitoriale taak, aan het Tribunaal opgedragen, 
verhindert de rechtspleging van de Tribunalen rechtspraak te noemen.
In elk arrondissement zou een Tribunaal komen, wiens leden door de 
Kroon zouden worden benoemd telkens voor één jaar. In de Tribuna
len zouden ook niet-juristen zitting hebben; voorzitter en secretaris 
moesten evenwel jurist zijn.
Vrij snel deed zich de vraag voor of de Tribunalen tuchtrechtelijk dan 
wel strafrechtelijk werkzaam waren. De wetgever ging uit van tucht
recht, zodat gevallen die door de Tribunalen zouden worden behan
deld, ook nog eens voor een Bijzonder Gerechtshof konden komen.8 
Hier zij opgemerkt dat iemand, die door een Tribunaal en/of Bijzonder 
Gerechtshof was gevonnist, tevens in aanraking kon komen met een 
zuiveringscommissie; het omgekeerde gold ook. Daarnaast kon de poli
tieke delinquent in nog andere opzichten stevig worden aangepakt. Zo 
kwam het vermogen van een ieder die van zijn vrijheid werd beroofd,
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krachtens het Besluit Vijandelijk Vermogen van 20 oktober 1944, Stbl. 
E 133, onder beheer, aanvankelijk van instellingen van het Militair 
Gezag of van de gemeentelijke bureaus voor roerende goederen van 
vijanden en landverraders, vanaf augustus 1945 van het Nederlands 
Beheersinstituut. Deze ingrijpende maatregel trof overigens naast het 
nog aanwezige vermogen van een vijandelijke staat of een vijandelijke 
onderdaan ook het vermogen van NSB-ers en leden van aanverwante 
organisaties, voor het geval zij nog rondliepen. Waren zij niet onder
gedoken om aan arrestatie te ontsnappen, dan hadden zij wel het voor
deel nog bij hun gezin te kunnen blijven, in tegenstelling tot de ge
ïnterneerde die in volstrekte onzekerheid over het lot van zijn naasten 
verkeerde. Vaak werden de kinderen van geïnterneerden op uiterst 
gebrekkige wijze of helemaal niet opgevangen.
Bij KB van 23 december 1944, Stbl. E 153, werd het Tribunaalbesluit 
tijdelijk gewijzigd in verband met de omstandigheden in het bevrijde 
zuiden. Zo kwam het fiat-executie te liggen in handen van door de 
minister van Justitie benoemde Hoge Autoriteiten, één voor ieder Bij
zonder Gerechtshof voor alle Tribunaaluitspraken binnen het ressort 
van het Gerechtshof; in feite werden dit de presidenten van de Ge
rechtshoven. Deze wijziging kreeg een permanent karakter. Bij KB van 
19 mei 1945, Stbl. F 75, werd het Tribunaalbesluit op enkele punten 
aangepast; de groep op wie het besluit betrekking had, werd nog flexi
beler omschreven.
Ook de Tribunalen -  negentien in totaal -  kwamen pas laat in werking 
ten gevolge van moeilijkheden bij de inrichting en huisvesting en omdat 
nogal wat personen weigerden om zitting te nemen in een Tribunaal, 
zolang ieder advies tot internering een internering van tien jaar bete
kende; pas bij het hierboven genoemde KB van 19 mei 1945 werd voor 
de Tribunalen de mogelijkheid geopend om ook kortere intemerings- 
termijnen op te leggen. Het Tribunaal in ’s-Hertogenbosch werd al in 
januari 1945 geïnstalleerd, maar kwam pas op 25 juli 1945 bijeen.9 In 
Alkmaar, Haarlem en Utrecht zou dat nog later gebeuren, eind 1945, 
terwijl het Tribunaal in Dordrecht pas begin 1946 met zijn werkzaam
heden begon.
De vage omschrijving van de categorie personen, die onder het Tribu
naalbesluit konden vallen, het ontbreken van precieze richtlijnen voor 
bewaring of internering en de willekeur bij arrestaties werkten samen 
om het begrip „politieke delinquent” toe te passen op schuldigen en 
onschuldigen, op zware en op lichte gevallen. Politieke delinquent was 
eenieder, die in bewaring was gesteld.10 Direct na de bevrijding van 
het zuiden begon het Militair Gezag, in afwachting van de zuivering 
van het politie-apparaat -  de aangewezen opsporingsinstantie met 
arrestaties, voornamelijk om het ontstaan van een vijfde colonne te
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voorkomen. De bevoegdheid daartoe bezat het Militair Gezag krach
tens het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg, dat hem de zorg voor 
de in- en uitwendige veiligheid van de staat toevertrouwde. Daarnaast 
traden ook de Binnenlandse Strijdkrachten arresterend op. Hier en 
daar geschiedden de arrestaties door andere groepen uit de illegaliteit, 
die reeds tijdens de bezetting daartoe voorbereidingen hadden getrof
fen; hun representant was de Gemeenschap Oud-Ulegale Werkers Ne
derland (GOIWN).
Ondanks of wellicht juist mede door de „Eerste Algemeene Lastgeving 
Militair Gezag” van 12 september 1944, waarin stond vermeld wie er 
moest worden vastgezet,11 werd er op zeer ruime schaal en ongecoördi
neerd gearresteerd. „Een geringe aanwijzing of verdachtmaking had 
nagenoeg altijd arrestatie ten gevolge”, aldus de Parlementaire En
quêtecommissie. „Bij gebrek aan voldoende ruimte en materiële voor
zieningen geschiedde de bewaring meestal onder de allerprimitiefste 
omstandigheden. Bovendien bevonden zich onder de aangehoudenen 
vele onschuldigen, aangezien er geen deskundig apparaat was om de 
zaken zelfs maar globaal te onderzoeken.”12
Vooral de illegaliteit beijverde zich. Om de arrestatiegolf in de juiste 
bedding te krijgen, werd er vanuit politiekringen spoedig op aange
drongen de arrestaties aan de politie over te laten. In december 1944 
kwam er wel een akkoord tussen de betrokken partijen tot stand, re
sulterend in een nieuwe Algemene Lastgeving van het Militair Gezag 
van 10 februari 1945, waarbij de inbewaringstelling uitsluitend in han
den kwam van het Militair Gezag en waarvan de uitvoering in het 
toen bevrijde gebied aan de politie-organen werd opgedragen,13 maar 
de rol van de illegaliteit was daarmee allerminst uitgespeeld. Tegelij
kertijd stelde het Militair Gezag namelijk voor het nog te bevrijden 
gebied Politieke Opsporingsdiensten (POD’s) in, waarin de illegaliteit 
een voorname plaats kreeg.14 Om psychologische redenen wilde het 
Militair Gezag de illegaliteit op dit terrein niet naar de achtergrond 
dringen. Bovendien verschilden zowel het Militair Gezag als de illega
liteit met de burgerlijke autoriteiten van opvatting over het tempo, 
waarin de politie kon worden geacht te zijn gezuiverd.15 
De nieuwe regeling voorzag in een eerste fase na de bevrijding van een 
gebied, gedurende welke fase de Binnenlandse Strijdkrachten de ar
restaties zouden verzorgen; na enige tijd zouden de POD’s de taak 
overnemen, terwijl de politie pas aan bod zou komen wanneer deze 
was gezuiverd.16 Het feit dat de illegaliteit gedurende een lange periode 
in wezen het alleenrecht van arresteren bezat, had tot gevolg dat na de 
bevrijding van het noorden daar met dezelfde intensiteit politiek ver
dachte personen werden opgepakt, hoewel het argument van het ont
staan van een vijfde colonne geen kracht meer bezat. Waren in mei 
1945 „slechts” 25.000 personen in bewaring gesteld, na de bevrijding
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van het noorden steeg dat aantal zeer snel; in juni waren het er ver 
over de 100.000, zo werd geschat -  een behoorlijke administratie be
stond niet terwijl het aantal dossiers van te onderzoeken gevallen 
spoedig het drievoudige bedroeg en het berechtingsapparaat nog zo 
goed als geheel moest worden opgebouwd.17
Kortenhorst schetst de situatie als volgt: „De massaliteit van deze 
arrestaties maakte het feitelijk onmogelijk een behoorlijk opsporings
onderzoek aan deze vrijheidsberovingen te doen voorafgaan, gesteld al 
dat de overheid over een ambtelijk apparaat zou hebben beschikt, in 
staat om zo’n onderzoek zonder al te grote ongelukken uit te voeren. 
De gevolgde methode was even primitief als snelwerkend; de bevolking 
werd uitgenodigd, tegen misdadigers beschuldigingen in te brengen: een 
experiment, waaraan onvermijdelijk grote risico’s verbonden waren. 
Vergissingen, grote en kleine wraaknemingen, burenruzies, achterklap, 
naijver, zelfverdediging, hebzucht, familieveten en zo meer gaven aan 
het beleid ten opzichte van de berechting der politieke delinquenten 
een wild gezicht.”18
Het in bewaring houden van zo grote aantallen geïnterneerden leverde 
onduldbare situaties op.19 De kampen -  daaronder te verstaan: politie
bureaus, huizen van bewaring, gevangenissen, scholen, fabrieks- en 
markthallen, schuren, kazernes, kampen van de Nederlandse Arbeids
dienst, door de Duitsers ingerichte concentratiekampen etc. -  waren 
bij gebrek aan materiaal veelal allerprimitiefst ingericht en de bewa
king leverde met name in provisorische bewaarplaatsen grote proble
men op, omdat buiten het kamp de zorg in handen was van gezags- 
troepen en er binnen het Militair Gezag de verantwoordelijkheid droeg, 
zonder dat er sprake was van een behoorlijke samenwerking. Misdra
gingen zowel van de kant van de bewakers als van de bewaarden kon
den onder die omstandigheden niet uitblijven. Onder meer door de 
langdurige twisten om de arrestatiebevoegdheid had men geen gele
genheid gehad om een behoorlijke organisatie op te bouwen, die dan 
tevens er voor kon zorgen dat vergissingen werden hersteld, zodat ten 
onrechte gearresteerden weer zo snel mogelijk op vrije voeten konden 
komen. Het Militair Gezag vaardigde in januari en mei 1945 wel richt
lijnen uit voor deze vrijlatingen, maar zo er al naar werd gehandeld, 
bleef het noodzakelijke fiat van de Chef-Staf vaak uit.
Het kabinet-Schermerhorn-Drees moest deze ontredderde boedel over
nemen. Iedere geïnterneerde werd gezien als een fout geval -  had de 
Londense regering niet steeds uitsluitend gesproken van „goede” en 
„foute” Nederlanders?20 De publieke opinie verwachtte een adequate 
behandeling van de foute gevallen, maar de organen van de bijzondere 
rechtspleging bestonden in feite alleen nog maar op papier. Daarbij 
verkeerden velen in de veronderstelling dat de berechting in korte tijd

205



zou kunnen worden voltooid. De consequenties van de massaliteit van 
de arrestaties werden onvoldoende onderkend. Een rechtsstaat kan niet 
buiten een goede en daardoor tijdrovende rechtsgang. Voor ieder geval 
afzonderlijk zou een behoorlijk vooronderzoek moeten plaatsvinden en 
dat alleen al maakte een snelle berechting illusoir. Geconfronteerd met 
het Londense systeem van bijzondere rechtspleging en met het reus
achtige aantal delinquenten moest Schermerhorn c.s. ervan afzien snel
heid aan rechtszekerheid te paren. De Parlementaire Enquêtecommissie 
heeft het het kabinet-Gerbrandy en het Militair Gezag dan ook kwalijk 
genomen dat zij na de bevrijding van het noorden, toen in ieder geval 
het argument van het opstaan van een vijfde colonne was weggevallen, 
niet gematigder zijn opgetreden.21 Nu echter moest het nieuwe kabinet 
zich het hoofd pijnigen over de vraag hoe de rechtsgang kon worden 
aangepast aan het aantal te berechten gevallen. Ware een concentratie 
op die berechting aan het begin mogelijk geweest, dan zou men het pro
bleem van de politieke delinquenten met gepaste snelheid hebben kun
nen oplossen en zou men meer bevrediging hebben kunnen schenken 
aan het rechtsgevoel van vooral voormalige verzetsmensen dan bij de 
ontstane chaos mogelijk was.

b. D e eerste aanzet tot een vrijlatingsbeleid
In de zomer van 1945 waren ongeveer 130 kampen ingericht, waarin -  
wij hebben er zojuist al op gewezen -  naar schatting rond de 100.000 
politieke delinquenten in bewaring werden gehouden als gevolg van, 
zoals het eens is uitgedrukt, „de vervanging van bijltjesdag door Wild- 
West-arrestaties zonder einde”.22 Het juiste aantal inbewaringgestelden 
kon aanvankelijk in de chaos niet worden vastgesteld; het eerste exacte 
cijfer dateert pas uit oktober 1945: 96.044; het aantal dossiers liep 
toen tegen de 300.000. Al deze gevallen wachtten op behandeling van 
hun zaak. Aan het kabinet-Schermerhom-Drees viel de taak toe om 
o.a. door het verder opgangbrengen van het in Londen uitgedachte 
systeem van Tribunalen en Bijzondere Gerechtshoven het probleem van 
de politieke delinquenten op te lossen. In zijn programmarede van 27 
juni zweeg Schermerhorn over de vraag hoe het nieuwe kabinet dit 
praktisch dacht te kunnen doen. Hij sprak uitvoerig over de zuivering; 
des te korter was hij over de bijzondere rechtspleging. „De berechting 
zal met spoed ter hand worden genomen, vooral van de leidende per
sonen van de NSB en van de oorlogsmisdadigers. . . .  Na (de) zuivering 
van de politie moet de politieke opsporingsdienst zooveel mogelijk in 
handen der politie worden gebracht, terwijl het onderzoek moet wor
den toevertrouwd aan daartoe te scheppen, uit justitieel oogpunt be
voegde organen. Het tribunaalbesluit moet worden herzien in dien zin, 
dat sorteering der gevallen tot versnelling der bestraffing kan leiden,
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dat meer vrijheid in de strafmaat ontstaat, en dat zooveel mogelijk een 
rechterlijker beoordeling gewaarborgd zij.”23 De luisteraar kon hieruit 
alleen maar opmaken dat de kopstukken spoedig zouden worden aan
gepakt en dat de regering een einde wilde maken aan het vaak wille
keurig optreden van de POD’s, welk optreden desintegrerend werkte, 
neigingen tot insubordinatie versterkte en de illegaliteit de gelegenheid 
bood op haar vermeende rechten te staan; verder dat de regering de 
politieke delinquent een behoorlijke rechtsgang wilde garanderen en 
door wijziging van het Tribunaalbesluit de berechting zoveel mogelijk 
wilde versnellen. Schermerhorn verzweeg uiteraard dat het kabinet 
overwoog de gewenste snelheid te bereiken door, zoals tijdens de ka
binetsformatie was afgesproken, zgn. lichte gevallen in vrijheid te stel
len. Ongetwijfeld had het publiek, inzoverre het spraakmakend was, 
nog niet voldoende afstand genomen van de bezettingstijd om genoeg
zaam begrip voor een dergelijke maatregel op te brengen; ook de zgn. 
lichte gevallen golden als politieke delinquenten.
Invrijheidstelling op ruime schaal was noodzakelijk, wilde het vervol
gingsbeleid met de eisen van een rechtsstaat verenigbaar zijn. Zonder 
invrijheidstelling zou de berechting van de geïnterneerden op haar 
vroegst eind 1948 kunnen zijn voltooid, terwijl de behandeling van alle 
dossiers minstens acht jaar in beslag zou nemen.24 Bovendien zou de 
situatie in de kampen, waar gebrek bestond aan alles, met de winter 
in het vooruitzicht alleen nog maar onhoudbaarder worden. Daarbij 
kwamen de vele moeilijkheden met betrekking tot de bewaking van het 
grote aantal geïnterneerden; door de slechte coördinatie tussen de bui- 
ten- en binnenbewaking, de geringe uitrusting van de bewakers en 
mede als gevolg daarvan het gebrek aan discipline, ook bij de bewaar
den, stond de weg open voor gebeurtenissen die op de publieke opinie 
overkwamen als excessen, zeker wanneer het misdragingen van geïn
terneerden betrof of wanneer er, zoals een enkele maal gebeurde, onder 
de geïnterneerden doden vielen als gevolg van het optreden van be
wakers. Maar niet alleen de te slappe of te strenge behandeling van de 
geïnterneerden riep alom protesten op, ook de slechte hygiënische toe
standen in de kampen, de gebrekkige voeding en kleding van de geïn
terneerden, het ontbreken van een behoorlijke geestelijke verzorging 
deden de pers bol staan van aanklachten; met name voor de kerken lag 
hier meer dan voldoende aanleiding haar stem te laten horen.25 
Prof. mr. J.M. van Bemmelen, bij het Militair Gezag belast met de ver
volging en inbewaringstelling van de politieke delinquenten, zag zich 
verplicht op een persconferentie op 11 juli mee te delen dat ongeveer
40.000 personen moesten worden vrijgelaten om de overigen behoor
lijk te kunnen onderbrengen en te bewaken.26
Deze uitlating vond in illegale kring uiteraard felle bestrijding. De 
Grote Adviescommissie der Illegaliteit stond op het standpunt dat in
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principe eenieder, die als politieke gevangene was gearresteerd, ook 
moest worden berecht en dat van vrijlating op grote schaal zonder 
enige vorm van proces derhalve geen sprake mocht zijn.27 Desondanks 
borduurde het kabinet voort op het gegeven van Van Bemmelen, voor
zover het althans een greep kon krijgen op de interneringen en de kam
pen; de verantwoordelijkheid daarvoor berustte immers nog steeds bij 
het Militair Gezag.
Op 14 augustus boog de Ministerraad zich voor het eerst over het pro
bleem van de politieke delinquenten. Volgens Schermerhorn was een 
combinatie van maatregelen nodig, wilde men tot een oplossing komen: 
snelle berechting en vrijlating op grote schaal, waarbij de reclassering 
van de vrijgelatenen een probleem op zich zou worden. Omdat een 
snelle berechting er niet in zat wegens de moeilijkheden bij het beman
nen van vooral de Tribunalen, moest het accent wel komen te liggen op 
de vrijlating. De Chef Staf van het Militair Gezag Kruis, die de verga
dering van de Ministerraad op 14 augustus bij woonde, deelde mee dat 
de beschikbare ruimte voor behoorlijke winterverblijven slechts een 
capaciteit had van 40.000. Van Bemmelens uitlating werd hier dus nog 
eens nadrukkelijk bevestigd.
In de Ministerraad was men eenstemmig van mening dat op korte ter
mijn moest worden ingegrepen. Van Roijen merkte op dat vrijlating 
niet alleen noodzakelijk was met het oog op de komende winter, maar 
ook om een dreigend internationaal schandaal af te wenden! „Uit de 
situatie”, zo vreesde Van Roijen, „zou sensationeel nieuws kunnen 
groeien, dat uitermate geschikt is voor de Amerikaanse pers. Men zal 
in het buitenland, waar men veel minder streng oordeelt dan hier, er 
niets van begrijpen, dat men iemand opsluit op grond van zijn algemene 
gezindheid; wel, wanneer men bepaalde misdrijven op zijn geweten 
heeft.”28
Drees en Mansholt waren er vast van overtuigd dat de publieke opinie, 
mits goed voorbereid, vrijlating ongetwijfeld zou accepteren, zeker, al
dus Drees, wanneer bepaalde administratieve maatregelen zouden wor
den genomen, zoals verlies van het actief en passief kiesrecht; Lieftinck 
en Vos voegden daar nog aan toe het opleggen van een meldingsplicht, 
verbod van lidmaatschap van politieke en economische organisaties, 
uitsluiting van bepaalde beroepen en bedrijven. Als criterium voor vrij
lating stelde Drees voor te beginnen met die gevallen, waarin niet veel 
meer dan het lidmaatschap van een foute organisatie ten laste kon 
worden gelegd, en met vrouwen en kinderen.
Het kabinet besloot hierna tot twee dingen: voorbereiding van maatre
gelen om te komen tot een daadwerkelijk vrijlatingsbeleid en bewer
king van de publieke opinie. Met dat laatste werd vrijwel onmiddellijk
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een begin gemaakt, maar toen bleek wel dat de taxatie van Drees en 
Mansholt niet klopte. In de rubriek „Excellenties op de brug” van 
radio Herrijzend Nederland kondigde Schermerhorn op 17 augustus 
heel voorzichtig aan dat op korte termijn al diegenen zouden worden 
uitgeschift, voor wie vrijlating, zij het voorwaardelijk en in afwachting 
van hun berechting, mogelijk was; het kabinet had aan de Nationale 
Adviescommissie verzocht haar mening kenbaar te maken over de aan 
te leggen normen. Weliswaar wees Schermerhorn op de onhoudbare 
situatie in de kampen, die met het oog op de aanstaande winter tot 
ingrijpen noopte, maar een groot deel van zijn rede besteedde hij om 
uiteen te zetten dat dit ingrijpen nog meer werd ingegeven uit bezorgd
heid voor de rechtszekerheid en uit overwegingen van reclassering.29 
In een deel van de voormalige illegale pers, De Waarheid voorop, en bij 
verschillende organisaties van ex-illegalen en oorlogsslachtoffers ont
stond groot misbaar, ondanks de voorzichtigheid waarmee Schermer
horn de kwestie had behandeld. Tegen zijn bedoeling in kwamen zijn 
woorden over, als zou de regering geïnterneerden zo maar willen laten 
lopen, terwijl Schermerhorn toch uitdrukkelijk had gesproken over 
voorwaardelijke vrijlating, in afwachting van de berechting. De Waar
heid verscheen de dag na Schermerhoms radiotoespraak met een extra- 
editie en schreef daarin „uit welingelichte departementale kringen” te 
weten „dat de regering het voornemen heeft om niet minder dan rond 
60 .000 ... fascisten en collaborateurs los te laten. Zelfs indien de be
trokken personen voor het Bijzonder Gerechtshof zouden moeten ver
schijnen, d.w.z. voor een rechtbank, die zelfs de doodstraf mag eisen 
en die alleen de zwaarste gevallen behandelt. Tot de categorieën, die 
volgens onze zegslieden voor vrijlating in aanmerking komen behoren 
allen, die wegens economische misdrijven zijn opgepakt! Dus alle col
laborateurs komen weer op vrije voeten. Ja, dan bestaat er dus grote 
vrees, of diegenen nog wel zullen worden vervolgd, die nog steeds on
gemoeid rondlopen. Verder zouden voor vrijlating dan nog alle N.S.B.- 
ers in aanmerking komen, voor zover zij geen verantwoordelijke functie 
in de partij hadden, ongeacht dus de bijzondere beschuldigingen die 
tegen hen zijn ingebracht.”
Schermerhorn weersprak publiekelijk het door De Waarheid gesugge
reerde aantal vrij te laten politieke delinquenten30 en de Regeringsvoor
lichtingsdienst liet weten dat de Minister-President het in zijn radio
rede uitsluitend had gehad over personen van wie men kon aannemen 
dat hun berechting zou leiden óf tot vrijspraak óf tot een zodanige ge
ringe vrijheidsstraf, dat deze reeds door de voorlopige hechtenis zou 
zijn voldaan.31 Ook minister Meynen, bij de kwestie betrokken vanwege 
de verzorging van een deel van de bewaking van de kampen door onder 
hem ressorterende gezagstroepen, mengde zich in de discussie; op een 
persconferentie onderstreepte hij nog eens de noodzaak van vrijlating
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gezien de geringe kampaccommodatie.32
Maar De Waarheid ging door, daarmee onder bewijs stellend dat de 
communistische propaganda in zaken van zuivering en berechting en 
wat daarmee samenhing het meest onverzoenlijk was, beheerst als deze 
werd door het gepleegde verzet na de breuk tussen Duitsland en de 
Sovjet-Unie in 1941. Op 25 augustus publiceerde het blad een foto, 
waarop een stapel lijken, afkomstig uit de gaskamers van Dachau, met 
daaronder de suggestieve tekst: „Zo stierven onze broeders in Dachau. 
De Regering wil thans de Ned. medeplichtigen aan deze misdaden vrij
laten!” Verder signaleerde De Waarheid in die dagen nauwkeurig, op 
de voorpagina en in grote opmaak, wie er allemaal tegen het voorne
men van het kabinet protesteerden; zij liet verschillende personen hun 
mening geven en deed uitvoerig verslag van de protestvergadering van 
de CPN in Amsterdam op 27 augustus en van ongeregeldheden in de 
hoofdstad rond enkele reeds eerder door het Militair Gezag vrijgelate
nen.
Henk van Randwijk, de hoofdredacteur van Vrij Nederland, die zich 
uit naam van het recht en de menselijkheid opstelde achter het kabinet, 
schreef in zijn blad alle beroering toe aan het wat hij noemde hoogst 
ontactisch optreden van Schermerhorn.33 In Het Parool34 en Trouw35 
gebeurde hetzelfde. Schermerhorn had nooit het woord „vrijlating” 
mogen gebruiken en de noodzaak van vrijlating niet moeten verbinden 
aan het ruimtegebrek. Het Parool en Trouw achtten het plan van het 
kabinet principieel juist, mits de invrijheidstelling niet betekende dat 
van verdere gerechtelijke vervolging zou worden afgezien, en volgens 
Van Randwijk zou het spreken over collectieve berechting, met straf
maatregelen die ook in de Ministerraad waren gesuggereerd, een veel 
gunstiger effect hebben gehad.
Van Randwijk was als lid van de NAC op de hoogte van wat het ka
binet voor ogen stond. Vandaar ook dat hij Schermerhorn kon betich
ten van tactloosheid. De NAC ontving namelijk op 17 augustus, de
zelfde dag dat Schermerhorn zijn rede voor de radio hield, het verzoek 
om vóór 28 augustus te adviseren over de voornemens van het kabinet. 
De NAC was aanvankelijk van plan de kwestie in het openbaar te be
handelen, maar op uitdrukkelijk verzoek van het kabinet zag zij daar
van af; gezien de losgeslagen emoties achtte het kabinet een openbare 
behandeling niet opportuun. De NAC toonde alle begrip voor dit 
standpunt en in haar vergadering van 27 augustus schaarde zij zich met 
grote meerderheid (28 tegen 6 stemmen) achter het voornemen van het 
kabinet: snelle berechting en voorlopige dan wel in sommige gevallen 
definitieve invrijheidstelling van bepaalde categorieën.36 
De protestvergaderingen, nota’s en petities, de aanplakbiljetten en drei
gingen met stakingen na de radiotoespraak van Schermerhorn culmi
neerden in het gerucht, gepubliceerd in de avondbladen van 1 septem
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ber, als zou de NAC tegen vrijlating hebben geadviseerd. De Rege
ringsvoorlichtingsdienst reageerde vrijwel onmiddellijk met een uitvoe
rig communiqué, waarin de uitlating van prof. Van Bemmelen op 11 
juli werd aangemerkt als de oorzaak van alle speculaties over het aantal 
vrij te laten politieke delinquenten. „Deze uitlating”, aldus de RVD, 
„moet echter volkomen voor rekening van den betrokkene blijven en 
vond geen enkele steun in eenigerlei officieele dan wel officieuze pu
blicatie of bedoeling van de regeering.” Dat Schermerhorn op 17 au
gustus in zijn radiorede de kwestie van de vrijlating had aangesneden, 
kwam doordat het Militair Gezag een verontrustend rapport aangaande 
de beschikbare ruimte in de kampen en de behandeling van de gedeti
neerden had uitgebracht. Inmiddels was het Militair Gezag bezig alle 
beschikbare ruimte te inventariseren, terwijl aan een snellere berech
ting van een bepaald aantal criminele gevallen voortvarend werd ge
werkt. „Hoeveel personen, na berechting, in vrijheid kunnen worden 
gesteld, is thans nog niet bij benadering te zeggen.”37 
Dit communiqué en dat van 25 augustus van de RVD maken duidelijk 
dat het kabinet in de zomer van 1945 een aantal belangrijke fouten 
heeft gemaakt. Het lukte Schermerhorn niet om de bedoelingen van het 
kabinet helder te laten overkomen en met zijn radiorede bereikte hij 
precies het omgekeerde van wat in de Ministerraad van een dergelijke 
rede was verwacht. De emoties kregen bij bepaalde delen van het pu
bliek de overhand boven bezonnenheid en hierdoor was het onmoge
lijk geworden om op korte termijn over te gaan tot de noodzakelijk 
geachte vrijlatingen op grote schaal; men probeerde nog te redden wat 
er te redden viel door in het op 4 september gepubliceerde communi
qué heel uitdrukkelijk te spreken over vrijlating na een of andere vorm 
van berechting. Het aangekondigde onderzoek van het Militair Gezag 
wees bovendien uit dat het kabinet zich te vlug had laten leiden door 
de mededelingen van Kruis in de Ministerraad van 14 augustus.38 
Op 30 augustus vond er een vergadering plaats van de POD te 
Den Haag, waar bekend werd gemaakt dat in de kampen met een ca
paciteit van boven de 1000 man plaats was voor 93.000 personen, en 
in het communiqué von 4 september erkende het kabinet de juistheid 
van deze gegevens. Het probleem van de verzorging en bewaking van 
zo’n groot aantal bleef natuurlijk in al zijn scherpte bestaan!
Ofschoon in de zomer van 1945 de wraakgedachte in veel gevallen nog 
het rechtsbewustzijn en de publieke opinie beheerste, zette het kabinet 
de voorbereiding van de vrijlatingen voort. Slechts in schijn week het 
voor de reacties, al besefte het dat niet in kort tijdsbestek kon worden 
overgegaan tot daden. Naar buiten bleek dat bv. via de radio. Gedu
rende de maand september besprak de „Patriot”, de Regeringsgemach- 
tigde bij de Regeringsvoorlichtingsdienst Brugmans, in twee uitvoerige
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causerieën het probleem van de vrijlating. Daarbij legde hij er de na
druk op dat iedere delinquent zou worden berecht, maar dat het nood
zakelijk was de delinquenten te classificeren, omdat onder hen velen 
waren die door de maandenlange internering in feite hun straf reeds 
hadden gehad. Deze laatste groep moest zo snel mogelijk vrij komen.39 
Hier is duidelijk sprake van een accentverschuiving. Het argument van 
de beschikbare kampruimte verdween in de openbaarheid naar de ach
tergrond, voornamelijk omdat bij nader inzien dit argument weinig 
kracht bezat, terwijl de handhaving van de traditionele rechtsbeginse
len met nadruk naar voren werd gehaald. Naarmate de tijd voort
schreed, de wraakgedachte sleet en er meer bekend raakte over het 
onrecht in de kampen, kreeg het kabinet ook de steun van steeds gro
tere delen van de pers, met name van de confessionele en de socia
listische; de confessionele bladen gingen ook in vergevingsgezindheid 
een norm voor het vrijlatingsbeleid zien.
De opvang van de vrij te laten politieke delinquenten vormde uiteraard 
een belangrijk onderdeel van het kabinetsbeleid. Niet alleen moest de 
maatschappij worden voorbereid op de terugkeer van hen die vaak als 
uitgestotenen werden beschouwd, maar tevens moesten de betrokkenen 
worden geholpen bij het opbouwen van een normaal bestaan. Woning, 
huisraad, kleding, werkkring waren veelal verloren gegaan en hier 
school het gevaar van het ontstaan van verbittering bij een groot deel 
van de bevolking, dat dan ontvankelijk zou worden voor allerlei vor
men van extremisme. Op initiatief van mr. F.J.F.M. Duynstee, tot 
1 augustus 1945 werkzaam bij de POD in Den Haag als juridisch ad
viseur, daarna raadsadviseur op het ministerie van Justitie, was half 
augustus 1945 een comité gevormd, dat de reclassering van de vrij te 
laten „lichte” gevallen ter hand wilde nemen. Dit comité, waarin per
sonen zitting hadden die na de bevrijding betrokken waren geweest bij 
de bijzondere rechtspleging en zuivering, stelde zich bovendien voor 
rechtsmaatregelen tot verbetering van de positie van de politieke de
linquenten voor te bereiden, ontwerpen daartoe aan de Koningin en 
de regering en andere bevoegde instanties voor te leggen en het volks
geweten wakker te maken.40
Duynstee trok de aandacht van het kabinet met een lang artikel over de 
politieke delinquenten in het katholieke dagblad Het Binnenhof. Daar
in verhaalde hij van zijn ervaringen bij de POD en toonde hij aan de 
hand van een groot aantal voorbeelden aan dat bepaalde groepen van 
mensen, die weliswaar fouten hadden gemaakt, deswege toch niet 
mochten worden opgesloten. De talloze kleine lieden die achter valse 
leuzen hadden aangelopen, de massale ontwrichting van gezinnen, de 
eenzijdigheid of futiliteit van vele aanklachten, de uitzichtloosheid als 
gevolg van de onmogelijkheid van een snelle en redelijke berechting
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veroordeelden zijns inziens het Londense stelsel. Menselijkheid was op 
haar plaats ten opzichte van dwalenden, zwakken, door de misleiding 
bezwekenen: moeders met kinderen, oude mensen, gebrekkigen en zie
ken; jongens en meisjes van 18 a 19 jaar die lid waren geworden van 
de Jeugdstorm vanwege de kordate wijze van handelen, de sport en de 
ontspanning die hen daar werd geboden; arbeiders die door de econo
mische omstandigheden tot hulpverlening aan de vijand waren geko
men.41
Half augustus vond er op verzoek van het kabinet een gesprek plaats 
tussen Duynstee enerzijds en Schermerhorn, Kruis en Kolfschoten an
derzijds. De bedoeling was Duynstee uit te nodigen voor het schrijven 
van een korte brochure ter voorbereiding van de publieke opinie.42 Die 
brochure is er nooit gekomen, maar sinds het gesprek raakte Duynstees 
comité wel zeer nauw betrokken bij het regeringsbeleid ten aanzien van 
de politieke delinquenten. Het comité richtte op 20 september 1945 
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten op, die inderdaad de re
classering van de vrij te laten gevallen landelijk organiseerde; vele per
sonen uit het verzet zouden hieraan meewerken. Duynstee werd voor
zitter, terwijl mr. J. Ie Poole, secretaris van het College van Vertrou
wensmannen en van de NAC en tijdelijk secretaris-generaal van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, vanaf 1 december 1945 zich be
lastte met de dagelijkse leiding.43 Het kabinet zegde financiële steun 
toe.44

c. H et Besluit Politieke Delinquenten 1945
Op het moment dat Duynstee het gesprek had met de delegatie uit de 
Ministerraad, was hij, samen met de latere vice-voorzitter van de Stich
ting, mr. F. Hollander, op verzoek van de minister van Justitie, al bezig 
met het opstellen van een ontwerp-wetsbesluit, dat voor de vervroegde 
vrijlating van politieke delinquenten de noodzakelijke wettelijke aanvul
ling moest vormen op de Londense wetgeving.45 Op 20 augustus reeds 
diende de minister van Justitie een nota bij de Ministerraad in, die de 
uitgangspunten bevatte van het te voeren beleid.
Onder de gegeven omstandigheden werd het noodzakelijk geacht om 
het systeem van het Tribunaalbesluit zo te doorbreken dat berechting 
door een Tribunaal op ingediende beschuldigingen niet meer imperatief 
zou zijn voorgeschreven; om de vrijlatingen te halen uit de sfeer van 
het Militair Gezag; en om met name ook ter wille van de terugschake
ling van de invrijheidgestelden te voorkomen dat hen steeds het 
zwaard van Damocles van een toekomstige berechting boven het hoofd 
zou hangen. Vrijlating door een justitiële instantie zou zo mogelijk 
moeten worden gekoppeld aan een al dan niet voorwaardelijke buiten- 
vervolgingstelling. Het nadeel dat geen beroep op de rechter zou open-
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staan ter zake van de opgelegde voorwaarden, zou dienen te worden 
aanvaard, daar anders de toch reeds traag lopende berechting van ern
stige gevallen aanmerkelijk zou worden gehinderd.
Een maand later, op 18 september, ontving de Ministerraad het ont- 
werp-wetsbesluit en weer twee weken later, op 2 oktober, ging de Mi
nisterraad zonder ingrijpende wijzigingen te hebben aangebracht ak
koord met het besluit. De nota van de GAC van 28 september, waarin 
opnieuw stelling werd genomen tegen vrijlating zonder enigerlei vorm 
van proces, bleef onbesproken.46 Op 27 oktober verscheen in Staatsblad 
F 244 het besluit van 26 oktober, houdende vaststelling van het Besluit 
Politieke Delinquenten 1945. Een week eerder had Kolfschoten voor 
de radio in de rubriek „Excellenties op de brug” het besluit ingeleid.47 
Om een herhaling van het effect van Schermerhorns radiorede van 
augustus te vermijden beklemtoonde Kolfschoten dat het niet ging om 
„een willekeurige of stelselloze invrijheidstelling zonder meer van vaag 
aangeduide categorieën van politiek verdachten”, nee het ging om „een 
in rechtsbeginselen geworteld stelsel van beoordeeling van gevallen, 
wier langere vasthouding in afwachting van een tijdroovende procedure 
voor Tribunalen en Gerechtshoven, niet noodig, niet verantwoord, en 
voor ieder weldenkend Nederlander onrechtvaardig is” . Bovendien, zo 
kondigde Kolfschoten aan, het besluit zou ook waarborgen scheppen 
tegen ongemotiveerde arrestaties, dit om een van de voornaamste 
rechtsgoederen, de persoonlijke vrijheid, veilig te stellen gezien het feit 
dat deze vrijheid „de laatste maanden opnieuw en soms zeer pijnlijk in 
het gedrang gekomen” was.
Wat die arrestaties betrof, voortaan mochten nieuwe arrestanten niet 
langer meer dan 24 uur worden vastgehouden, tenzij binnen die termijn 
door het Militair Gezag een bevel tot bewaring was afgegeven, overi
gens nadat de betrokkene was gehoord. Het bevel tot bewaring bleef 
veertien dagen van kracht, waarna de procureur-fiscaal bij het Bijzon
der Gerechtshof het kon verlengen met telkens drie maanden; hierdoor 
was een ieder ervan verzekerd dat zijn zaak op gezette tijden zou wor
den bekeken. De procureur-fiscaal kon tevens aanwijzingen en bevelen 
geven aan het Militair Gezag.
Ten aanzien van de invrijheidstelling zouden het Militair Gezag en de 
procureur-fiscaal hiertoe moeten overgaan, indien de aanhoudings- 
grond niet of niet meer aanwezig was; indien oplegging van een straf 
of maatregel ingevolge het Buitengewoon Besluit Strafrecht of het Tri
bunaalbesluit bij voorbaat niet aannemelijk was; indien de straf of 
maatregel naar verwachting gelijk zou zijn aan de tijd die de betrok
kene in bewaring had doorgebracht; en ten slotte indien voortzetting 
van de bewaring niet gerechtvaardigd was met het oog op de geestelijke 
of lichamelijke toestand van de delinquent of met het oog op het be
lang van zijn kinderen, dit alles afgewogen tegen de ernst van de feiten
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en gedragingen, die de betrokkene ten laste werden gelegd. Tot invrij
heidstelling kon worden overgegaan, indien niet was gebleken dat de 
inbewaringgestelde de belangen van de staat in feite had geschaad dan 
wel het leven, de vrijheid of het goed van de medeburgers in feite in 
gevaar had gebracht, terwijl geen gewichtige omstandigheden de ernst 
van de feiten en gedragingen, waarvan hij werd verdacht, verzwaarden. 
Invrijheidstelling op deze gronden noemde Kolfschoten een eis van ele
mentaire rechtvaardigheid en van menselijkheid. „Het gaat niet aan 
hen, die aan d e . . .  vereischten voldoen, wellicht nog gedurende jaren 
in bewaring te houden, totdat eindelijk een Bijzonder Gerechtshof of 
een Tribunaal hun zaak in behandeling neemt en hun een vrijheidsstraf 
oplegt, die dan waarschijnlijk korter is dan de tijd in bewaring. . .  
doorgebracht öf zelfs -  wat in sommige gevallen tot de zekerheden 
behoort -  hen vrijspreekt.” Juist het uitzicht voor velen op een zeer 
lange voorlopige hechtenis had de regering genoopt, aldus Kolfschoten, 
uit te zien naar middelen om de procesgang te versnellen. De gewone 
procedure voor het Bijzonder Gerechtshof en het Tribunaal leende zich 
echter niet voor versnelling. Daarom had de regering gegrepen naar de 
mogelijkheid om voortaan een aantal zaken af te doen buiten een rech
terlijke uitspraak om. Geen nieuwe figuur, zo deelde Kolfschoten mee: 
„De belastingautoriteiten en sinds eenige tientallen van jaren ook de 
Ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten heb
ben krachtens de wet de bevoegdheid zaken buitengerechtelijk af te 
doen. Daarnaast ook weten wij, dat somtijds het Openbaar Ministerie 
wetsovertreders buiten vervolging stelt, mits deze zich naar bepaalde, 
hun opgelegde, voorwaarden gedragen.” In het toekomstige beleid ten 
aanzien van de politieke delinquenten was de centrale rol toebedacht 
aan de procureur-fiscaal. Deze kon niet alleen in vrijheid, maar ook, 
al of niet voorwaardelijk, buiten vervolging stellen.
Onvoorwaardelijke buitenvervolgingstelling zou geschieden, indien de 
gerezen verdenking ongegrond was gebleken of indien de schuld van 
de betrokkene van zodanige aard was dat oplegging van een straf of 
maatregel niet gerechtvaardigd was te achten. In alle overige gevallen 
vond de buitenvervolgingstelling voorwaardelijk plaats. Betrokkene 
werd dan in ieder geval gedurende tien jaar ontzet van het recht tot het 
bekleden van ambten, het dienen bij de gewapende macht en het zijn 
van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder; tevens werd het passief 
en actief kiesrecht voor die termijn ontnomen.48 Daarnaast moest de 
betrokkene zich maximaal zes jaar onderwerpen aan een of meer bij
zondere voorwaarden, in totaal twaalf, zoals ondertoezichtstelling -  in 
de praktijk: van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten ver
bod om te gaan met bepaalde personen, verbod tot bepaalde vereni
gingen toe te treden, verplichting tot het verrichten van arbeid, aan
wijzing van een bepaalde verblijfplaats met of zonder meldingsplicht,
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verplichting een bepaald bedrag te betalen, een waarborgsom te storten 
of van bepaalde goederen afstand te doen. De invrijheid- en buiten- 
vervolgstelling konden te allen tijde door de procureur-fiscaal weer 
ongedaan worden gemaakt, indien nieuwe feiten aan het licht kwamen 
of de voorwaarden niet werden nageleefd. Tegen voorwaardelijke bui
tenvervolgingstelling en tegen de wijziging van de voorwaarden kon 
men verzet aantekenen; dan kwam de zaak normaal voor een Bijzonder 
Gerechtshof of een Tribunaal. Bewaringen, van kracht op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het besluit, 29 oktober 1945, werden geacht 
verlengd te zijn met drie maanden. Met ingang van 29 oktober kon 
een Tribunaal nog slechts zaken in behandeling nemen, waaraan de 
procureur-fiscaal zijn fiat had verleend.
Kolfschoten was zeer gebrand om met zijn rede geen verkeerde indruk 
te wekken; hij waarschuwde voor de gedachte dat nu de hekken van de 
bewaringskampen wijd zouden worden opengezet „om iedereen de vrij
heid weer deelachtig te doen worden, die nu niet bepaald een moord 
heeft gepleegd of in ernstige mate zijn medeburgers heeft benadeeld” . 
Ook mocht men niet denken dat de voorwaardelijk buitenvervolging- 
gestelde een gemakkelijk leventje tegemoet ging; de voorwaarden die 
konden worden opgelegd, zouden dat wel verhinderen. De nieuwe 
aanpak zou de Bijzondere Gerechtshoven en de Tribunalen ontlasten 
van een groot aantal lichte gevallen, waardoor deze gerechten met te 
meer zorg en nauwkeurigheid de overige gevallen konden afhandelen. 
De „barmhartigheidspolitiek”, met welk etiket het beleid van Kolf- 
schotens opvolger is aangeduid, is door Kolfschoten op gang gebracht; 
hij brak met het oorspronkelijke, te Londen uitgedachte en in het 
zuiden van het land ten uitvoer gebracht beleid, dat alle beschuldigin
gen berechting eisten. In zijn radiorede deelde Kolfschoten mee dat 
de nieuwe maatregelen waren ingegeven door een mentaliteit „eener 
bezinnende gerechtigheid”. „Zeer velen onder ons, voor recht en recht
vaardigheid zoo ontvankelijke volk voelen, dat het tijdstip voor bezin
ning is aangebroken. Dat zijn geen slappelingen of weekdieren, die al 
het leed en al de ellende, die politieke misdaad en karakterloosheid ons 
volk berokkend hebben, liefst maar zoo gauw mogelijk willen vergeven 
en vergeten, om van de miserie af te zijn. Neen, daaronder zijn de 
edelste en moedigste verzetsmannen, die mij spontaan te kennen geven, 
dat de berechting der politieke ontaarding moet worden ontdaan van 
een onzuiver bijmengsel: dat van den meedoogenloozen hartstocht. Wat 
onverdraaglijk is voor een rechtsbeschaafd volk als het Nederlandsche, 
is, dat zijn politieke delinquenten en ontaarden over één grove kam 
geschoren, als politiek agitatiemiddel gaan dienst doen. Hiermede zou 
de ene ontaarding de andere oproepen en zou in ons toch al aangetast 
rechtsleven de zedelijke grondslag, dit is het in de rechtvaardigheids- 
deugd gewortelde oordeel over graad van misdaad en vergelding, wor
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den weggetrokken en weggezogen als in een kolk.”
Wat Kolfschoten had hopen te bereiken met zijn rede, werd ook wer
kelijkheid. Felle reacties, zoals in augustus, bleven uit; wel verschenen 
hier en daar raambiljetten met het opschrift: „Zachte heelmeesters 
maken stinkende wonden”,49 maar in het algemeen bleef het daarbij. 
Zo bezien heeft Schermerhoms radiorede van 17 augustus dan toch de 
verdienste gehad dat zij de gelegenheid schiep om de gevoelens de 
vrije loop te laten; het kabinet kon zijn plannen des te gemakkelijker 
doorzetten, toen de emoties wegebden.
De tijd werkte in het voordeel van Kolfschoten, Het feit dat de „brood- 
NSB-ers” in veel gevallen een half jaar internering onder hoogst onaan
gename omstandigheden achter de rug hadden, had menigeen bevredi
ging gebracht; men kreeg oog voor verzachtende omstandigheden en 
voor de noden van vrouw en kinderen. Ook de kerken hebben er on
getwijfeld toe bijgedragen dat er rustig en vaak waarderend werd ge
reageerd op Kolfschotens rede. Al begin augustus 1945 hadden zij in 
een schrijven aan de Minister-President hun onvrede over de gang van 
zaken laten blijken,50 terwijl het episcopaat van de RK Kerk in een 
herderlijk schrijven enige weken daarvoor zich publiekelijk had afge
zet tegen de haat- en wraakgedachte.51 Op zondag 28 oktober werd van 
alle kansels en preekstoelen een beroep gedaan op het Nederlandse 
volk om „in zijn gedragingen ten opzichte van de politieke gevangenen 
en hun kinderen te tonen dat het door de boze Duitse geest niet besmet 
is, maar dat het blijk wenst te geven van het besef, dat ook bij strikte 
handhaving van het recht de christelijke barmhartigheid moet worden 
betracht”.52
Voor de GAC was de koerswijziging uiteraard een grote teleurstelling; 
zij had immers vanaf het begin gewaarschuwd tegen gebrek aan vast
beslotenheid in de te volgen systematiek; haar rol was nu vrijwel uit
gespeeld. De GAC zou zich voortaan beperken tot het signaleren van 
„ergerlijke, maar incidentele gevallen” .53
Tegelijk met het Besluit Politieke Delinquenten 1945 kondigde Kolf
schoten de instelling aan van het Directoraat-Generaal voor de Bijzon
dere Rechtspleging, dat met ingang van 1 januari 1946 officieel van 
start zou gaan. Dit Directoraat, verbonden aan het ministerie van 
Justitie, moest alle taken van het Militair Gezag op het terrein van de 
politieke delinquenten gaan ovememen. Er was inmiddels al een direc
teur-generaal benoemd, de Haagse kantonrechter mr. B.I.A.A. ter 
Veer, komend van het Militair Gezag, die werd belast met de voorbe
reiding van de overname. Wat daarbij de meeste aandacht vroeg, was 
de plaats van het opsporingsapparaat. De POD’s zouden worden on
dergebracht bij de politie, waarvan de zuivering inmiddels voldoende
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ver was gevorderd. Omdat niet alle personeel van de diensten in volle 
omvang kon worden opgenomen, moest er worden geschift; dat zou 
gebeuren op grond van gebleken bekwaamheid en geschiktheid.
Met het oog op het verdwijnen van het Militair Gezag verscheen op 
19 november in Staatsblad F 280 nog een KB dat het Besluit Politieke 
Delinquenten 1945 op enkele punten -  nl. met betrekking tot opspo
ring, aanhouding en bewaring -  aanpaste aan de zich wijzigende om
standigheden; tevens werd versnelling van de berechting vergroot door 
voor de procureurs-fiscaal de mogelijkheid te openen zich te laten bij
staan door officieren-fiscaal. Met de beëindiging van de bijzondere 
staat van beleg op 1 maart 1946 zou dit KB in werking treden; de taak 
van de POD’s werd toen overgenomen door zgn. Politieke Recherche 
Afdelingen. Met de aanstelling van officieren-fiscaal was al kort na 
19 november 1945 in Z-Holland een begin gemaakt.

d. Het debat in de Tweede Kamer, december 1945
In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van 11 de
cember 1945 noemde het kabinet het Besluit Politieke Delinquenten 
1945 „een noodmaatregel van transitoir karakter, waaraan onvol
maaktheden kleven, welke enkel door het abnormale probleem worden 
gerechtvaardigd”. Tot die onvolmaaktheden behoorden heel nadrukke
lijk de grote bevoegdheden die de procureurs-fiscaal hadden gekregen, 
want de voorkeur van het kabinet bleef uitgaan naar een berechting 
door een rechterlijk college boven het uitoefenen van een discretionaire 
bevoegdheid door het Openbaar Ministerie; zodra de voor snelle af
doening vatbare gevallen in vrijheid of al dan niet voorwaardelijk bui
ten vervolging waren gesteld, zou de afdoening van de politieke delic
ten dan ook weer uitsluitend op een met het commune strafproces 
overeenkomende wijze plaatsvinden.
Vervolgens besteedde de Nota aandacht aan enkele facetten van de 
bijzondere rechtspleging die in de publieke opinie het meest werden 
bekritiseerd. Daar was in de eerste plaats de toestand in de kampen. 
Het kabinet moest wel erkennen dat die veel te wensen overliet, maar 
het voegde er onmiddellijk aan toe dat gebrek aan materiaal het aan
brengen van verbeteringen bemoeilijkte, te meer daar uit de geringe 
voorraden ook de geteisterde gebieden moesten worden geholpen. Het 
Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging zag deson
danks in de verbetering van de situatie in de kampen een van de meest 
urgente taken, aldus de Nota. Het Directoraat-Generaal beschouwde 
de sociale en geestelijke verzorging van de geïnterneerden als een even 
urgente taak; die verzorging moest immers met zinvolle arbeid de 
grondslag vormen van opvoeding „tot nuttige leden van het Neder
landsche volk”.
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Een ander punt van heftige kritiek vormde de inbeslagneming van het 
vermogen van de politieke delinquent. Volgens het Besluit Vijandelijk 
Vermogen werd het beheer van het vermogen na arrestatie opgedragen 
aan het Nederlands Beheersinstituut, terwijl krachtens het Tribunaal
besluit het vermogen ook verbeurd kon worden verklaard. Daarbij 
kwam dat, doordat de Tribunalen pas laat in functie waren getreden, 
het Beheersinstituut zich genoopt had gezien om de grenzen van zijn 
taak te overschrijden en aan verval en bederf onderhevig huisraad van 
politieke delinquenten ter beschikking te stellen van hen die door het 
oorlogsgeweld van het allernoodzakelijkste waren beroofd. Dat zich 
aanvankelijk onregelmatigheden hadden voorgedaan, zoals het roeke
loos en op eigen gelegenheid leeghalen van huizen van geïnterneerden 
zonder de huisraad over te dragen aan het Beheersinstituut, had vol
gens het kabinet niet kunnen worden voorkomen, maar onschuldig be
nadeelden zouden voortaan als oorlogsslachtoffers worden behandeld; 
oorlogsslachtoffers kwamen krachtens het KB van 16 september 1944, 
Stbl. E 88, in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van 
levensonderhoud en, waar het nagelaten betrekkingen van vermiste 
ambtenaren betrof, voor een pensioenuitkering.54 Tevens deelde het 
kabinet mee dat het de ruimere beheerstaak van het Beheersinstituut 
weer had ingeperkt55 en dat het instructies had gegeven geen meubilair 
meer weg te halen uit de huizen van gedetineerden.
Ten slotte ging de Nota in op de behandeling van kinderen van poli
tieke delinquenten, die onverzorgd achterbleven. Het Militair Gezag 
had hen ten dele in tehuizen, ten dele in gezinnen ondergebracht. Met 
ingang van 1 november 1945 was de zorg voor deze kinderen opgedra
gen aan het Bureau Bijzondere Jeugdzorg, ressorterend onder het mi
nisterie van Justitie.56 De kinderen zouden zoveel mogelijk in gezinnen 
worden ondergebracht en gedetineerde moeders zouden bij voorrang 
in vrijheid worden gesteld; bovendien werd er gewerkt aan een wets
ontwerp dat de rechtspositie van deze kinderen regelde.
Het kabinet gaf in de Nota blijk er serieus naar te streven om de ergste 
misstanden uit de weg te ruimen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat 
een maximum aan rechtszekerheid nooit kon worden geboden; het 
verlangen naar een snelle berechting verhinderde dit eenvoudig.57 Een 
voorbeeld waar een stuk rechtszekerheid was opgeofferd aan de snel
heid, vormt het verkeer tussen de advocaat en de cliënt; dit verkeer 
was uiterst minimaal en werd, aldus het kabinet, om technische redenen 
op dat niveau gehouden, ondanks protesten van o.a. de Orde van Ad
vocaten.58 Een ander voorbeeld is de schrapping bij het Besluit Poli
tieke Delinquenten 1945 van de bepaling in het Tribunaalbesluit, dat 
aan de Staten-Generaal zo spoedig mogelijk de vraag moest worden 
voorgelegd, of de wettelijke mogelijkheid van voortgezette bewaring na
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vrijspraak door een Tribunaal kon worden gehandhaafd dan wel door 
een andere regeling diende te worden vervangen.
De Tweede Kamer besteedde drie dagen lang -  19, 20 en 21 december 
1945 -  ruime aandacht aan deze paragraaf van de Nota, een duide
lijke aanwijzing hoe zeer toen het vraagstuk van de politieke delin
quenten leefde. Kolfschoten had, althans aan het begin van het debat, 
te maken met een ovenvegend welwillende Kamer, die hem in het al
gemeen prees voor de doortastendheid waarmee hij de berechting tot 
een spoedig einde wilde brengen en voor het feit dat hij tegelijkertijd 
voor de rechtszekerheid zoveel mogelijk waarborgen wilde scheppen. 
Toch getuigde menige spreker van verontrusting en zelfs van veront
waardiging over de gang van zaken. Dat gold dan met name die aspec
ten, ten aanzien waarvan reeds in de Nota was toegegeven dat zij niet 
door de beugel konden; zij hadden betrekking op de kampen, de kin
deren van de gedetineerden en de bezittingen van de delinquenten. 
Van verschillende zijden werd erkend dat Kolfschoten geen verant
woordelijkheid droeg voor de heersende toestand. Kolfschoten leek 
deze opmerking, die in feite sloeg op het hele wezen van de bijzondere 
rechtspleging, gretig te aanvaarden, want zelf hief hij, zij het in be
dekte termen, de vinger beschuldigend in de richting van het kabinet- 
Gerbrandy: „Achteraf bezien zou men aan beheerschter, gematigder 
en in haar gevolgen meer overzienbare methodes van voorbereiding 
der politieke ontsmetting de voorkeur hebben gegeven.” Maar, zo liet 
hij er onmiddellijk op volgen, „alle redelijken onder hen, die mét de 
Regeering verlangen naar snel en rechtvaardig recht, willen erkennen, 
dat er niemand is geweest, die heeft kunnen voorzien hoe, onder welke 
omstandigheden en in welk tempo Nederland zou worden bevrijd, hoe 
de organen van justitie en politie zouden zijn ondermijnd en vooral, 
hoe groot het aantal zou zijn van hen, die in politieke misdadigheden 
den vijandelijken toeleg hebben begunstigd of uit eigenbaat, zwakheid 
en lafheid zijn ontspoord of hebben gefaald.”59
Vooral de toestand in de kampen was onderhevig aan kritiek van de 
Kamer. Daarbij somden veel sprekers talloze voorbeelden van wantoe
standen op, die overigens wel veelal waren achterhaald. Hoewel Kolf
schoten meende dat de situatie, vergeleken met de zomer van 1945, 
aanzienlijk was verbeterd, of juist daarom, ging hij in op een voorstel 
van Kortenhorst (RKSP)60 om een commissie uit de Tweede Kamer de 
kampen te laten bezoeken zodat „het Nederlandsche volk . . .  met eigen 
oogen en door eigen waarneming zich op de hoogte (kan) stellen van 
de toestanden, zooals ze daar zijn” ; hij zou met de Kamercommissie 
voor Privaat- en Strafrecht overleg plegen. Als een van de belangrijkste 
oorzaken van de excessen zag de Kamer het ontbreken van een een
hoofdige leiding van binnen- en buitenbewaking; de buitenbewaking -
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er is reeds op gewezen -  werd verzorgd door gezagstroepen, de binnen
bewaking door het Militair Gezag c.q. het Directoraat-Generaal voor 
de Bijzondere Rechtspleging, zonder dat er voldoende coördinatie be
stond. Kolfschoten vreesde echter dat hier weinig aan te doen viel: 
indien onder zijn departement ressorterende ambtenaren de gehele be
waking op zich zouden moeten nemen, dan zou dat afstuiten op gebrek 
aan voldoende geschikt personeel en aan financiële middelen van zijn 
departement.61
Goedhart (partijloos en vertegenwoordiger van de linker sector van de 
illegaliteit) wilde het ruimtegebrek, oorzaak van veel problemen, opge
lost zien door de niet-politieke gevangenen, die een bepaald deel van 
hun straf hadden uitgezeten, kwijtschelding van het restant te verlenen! 
Hij deed zeer kregelig „over de klaarblijkelijke mildheid en verzoe
ningsgezindheid, waarmede men een groot aantal handlangers van de 
vijand tegemoet treedt”.62
Ten aanzien van de kinderen, over wier behandeling met name in te
huizen veel klachten bestonden, merkte Kolfschoten op dat het hier 
ging om 20.000 minderjarigen; 12.000 van hen waren ondergebracht 
bij familie of in pleeggezinnen en 8.000 in een honderdtal tehuizen. De 
minister beperkte zich verder tot een herhaling van wat in de Nota 
reeds was gezegd, nl. dat de Kamer „eerlang” een wetsontwerp zou 
ontvangen dat de rechtspositie van deze kinderen zou regelen.63 Het 
wetsontwerp is evenwel nooit ingediend;64 plannen om de ouderlijke 
macht aan de inbewaringgestelde ouders te ontnemen, strandden in de 
fase van voorbereiding.
Voor wat betreft de verbeurdverklaring van vermogens was er vanuit 
de Kamer op gewezen dat deze maatregel niet strookte met art. 167 
(nu art. 174) van de Grondwet. Bovendien beschikten de Bijzondere 
Gerechtshoven niet over het rechtsmiddel van de verbeurdverklaring, 
zodat alle door de Hoven berechte gevallen ook nog eens de Tribu
nalen moesten passeren om de betrokkenen in hun vermogen te treffen, 
wilde men tenminste incongruentie met de eigenlijke Tribun aalgeval- 
len voorkomen. Kolfschoten beloofde, en kwam daarmee de Kamer 
gedeeltelijk tegemoet, een wetsontwerp voor te bereiden dat in de 
eerste plaats de verbeurdverklaring van het gehele vermogen zou ver
vangen door verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen, daarmee 
naar zijn overtuiging het Tribunaalbesluit op dit punt in overeenstem
ming met de Grondwet brengend, en dat vervolgens de Bijzondere Ge
rechtshoven eveneens het recht zou geven tot verbeurdverklaring van 
vermogensbestanddelen.65 Ook dit wetsontwerp zou lang op zich laten 
wachten; het werd pas door de opvolger van Kolfschoten ingediend en 
verscheen op 31 juli 1947 als wet in Staatsblad H 206. Bij die gelegen
heid werd tevens de mogelijkheid van dubbele berechting opgeheven. 
Het vraagstuk van de verschaffing van meubilair aan in vrijheid ge-
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stelde politieke gevangenen was, aldus Kolfschoten, wel een héél moei
lijke kwestie, „een onsympathieken post op de na-oorlogsche reke
ning”.66 Le Poole (SDAP), directeur van de Stichting Toezicht Poli
tieke Delinquenten en daarom zeer gebrand op faciliteiten voor een 
goede reclassering, had ervoor gepleit om niet alleen diegenen die we
derrechtelijk van hun bezittingen waren beroofd, maar alle delinquen
ten die bij hun terugkeer in de maatschappij waren verstoken van een 
behoorlijk dak boven hun hoofd, te behandelen als oorlogsslachtoffers. 
Immers, „de verschaffing van een minimum bestaanszekerheid aan de 
in vrijheid gestelden (is) een conditio sine qua non voor de voorkoming 
van de verpauperiseering van deze duizenden, zoo niet tienduizen
den”.67 Kolfschoten voelde hier bitter weinig voor: „NSB-ers en colla
borateurs, wier bezittingen na hun arrestatie zijn verdwenen, zouden 
dan moeten worden behandeld op dezelfde wijze als slachtoffers van 
oorlogsgeweld of van vijandelijke terreur, en de Staatskas zou de ver
goeding moeten betalen; dit zou dus ook medebrengen, dat de hoeveel
heden meubilair, beschikbaar voor oorlogsslachtoffers, welke toch 
reeds karig zijn, over nog meerderen zouden moeten worden verdeeld. 
Dit zou voorts medebrengen, dat men ter wille van de reclasseering en 
het tegengaan van verpauperiseering van vrijgelaten politieke delin
quenten ook oorlogsslachtoffers in dien staat zou moeten laten deelen.” 
In twee gevallen was er geen probleem: indien het meubilair nog niet 
aan anderen ten gebruike was gegeven, kon teruggave zonder bezwaar 
plaatsvinden, en indien het Beheersinstituut meubilair had verkocht, 
moest de invrijheidgestelde genoegen nemen met uitbetaling van de op
brengst. Wat moest er echter gebeuren in het geval het meubilair was 
verhuurd of in gebruik gegeven aan oorlogsslachtoffers? Terughalen en 
de oorlogsslachtoffers opnieuw duperen? Kolfschoten wist het niet.68 
Over deze kwestie zou de komende maanden druk overleg worden ge
voerd tussen de ministeries van Financiën en Justitie en de Stichting 
Toezicht Politieke Delinquenten. In afwachting van een definitieve re
geling werden de goederen in de meeste gevallen toch teruggehaald -  
zonder compensatie voor de gebruikers! - , behalve wanneer de schuld 
van de vrijgelatene was gebleken.69 Eind mei 1946 kwam dan eindelijk 
de definitieve regeling tot stand. Alle roerende goederen, zowel die nog 
in opslag bij het Beheersinstituut waren als die welke zich bij derden in 
gebruik bevonden, zouden door de staat worden gevorderd. De Stich
ting kreeg het alleenrecht van toewijzing van de gevorderde opgeslagen 
goederen. De zich bij derden bevindende goederen zouden aan de ge
bruikers te koop worden aangeboden; kwam het niet tot een koop, dan 
mocht de Stichting ook deze goederen verdelen. Een schadeloosstelling 
completeerde de regeling.70 De Stichting, die deze kwestie uiteraard 
benaderde vanuit het gezichtspunt van de reclassering en op deze wijze 
de terugkeer van de vrijgelatenen in de maatschappij aanmerkelijk heeft
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vergemakkelijkt, wist van het kabinet daarnaast gedaan te krijgen dat 
schadevergoeding zou worden verleend voor het verlies van goederen 
die een ten onrechte gedetineerde op het moment van de arrestatie bij 
zich had.71
Behalve bij deze drie het meest in het oog springende treurige ver
schijnselen in de praktijk van de bijzondere rechtspleging stond menig 
spreker tijdens het decemberdebat ook stil bij het tempo van de rechts
pleging. Vrijwel iedereen was het erover eens dat dit tempo te laag lag. 
Bijlsma (VDB)72 en oud-minister Burger (SDAP)73 zochten de oorzaak 
daarvan in de traagheid waarmee de Tribunalen op gang kwamen, 
een traagheid die beiden, evenals de GAC dat deed,74 mede toeschreven 
aan een te weinig energieke houding van het kabinet. Kortenhorst,75 
Wendelaar (Liberale Staatspartij),76 Terpstra (ARP)77 en Goedhart78 
meenden dat veel wrevel had kunnen worden voorkomen, indien met 
de processen tegen de kopstukken van de NSB onmiddellijk na de be
vrijding was begonnen en niet, zoals was gebeurd, pas in het najaar 
van 1945, een opvatting die ook door de GAC was gehuldigd.79 Met 
uitzondering van Terpstra hadden zij voor deze misdadigers daarom 
liever één proces gezien, naar het voorbeeld van Neurenberg. „De zaak 
was in een geheel ander licht gekomen”, aldus Wendelaar, „wanneer 
men een bijzonderen krijgsraad oogenblikkelijk -  dat is binnen een 
maand na het optreden van de Regeering -  had laten oordeelen over 
de ergste landverraders: Rost van Tonningen, Blokzijl, Van Genechten, 
Mussert, Woudenberg en enkele anderen. Hun schuld torent hoog uit 
boven die van de anderen. . . .  Waren deze menschen terstond ter dood 
gebracht, dan zou toen niemand geprotesteerd hebben. En bovendien 
was er de mogelijkheid geweest, dat er een zekere mate van bevrediging 
onder het volk gekomen was, omdat men zag, dat de Regeering niet 
terugdeinsde voor een zware bestraffing en juist de grooteren niet 
spaarde. Nu alles echter zoo lang traineert, hoort men die klachten wel. 
Er is wrevel over al dat gesabbel.” En volgens Kortenhorst zou bij een 
snel optreden „aan de fantasie, aan het rechtsgevoel, als men wil, beter 
recht zijn gedaan dan op het oogenblik het geval is, nu in tragen gang, 
stuk voor stuk, deze menschen voor het bijzonder gerechtshof verschij
nen en gelegenheid krijgen te voren of middenin zelfmoord te plegen 
en zich aan de hand van de gerechtigheid te onttrekken. En tegen den 
tijd, dat het vonnis eindelijk zal worden geexecuteerd, begint het 
goedige medelijdende hart van het in wezen sentimenteele Nederland
sche volk ook weer te spreken en worden de stemmen steeds luider 
en dringender, dat de doodstraf eigenlijk op die verraders niet moet 
worden toegepast. Hoe langer het duurt, hoe verkeerder de stemming 
rondom deze processen wordt.” Kolfschoten verzette zich echter tegen 
de gedachte aan collectieve berechting a la Neurenberg; de Nederlandse
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rechtspraak eiste waardigheid en zakelijkheid en deze eisen zouden wel 
eens in spanning kunnen komen met het streven naar regie, waaraan 
het wekken van een zekere sensatie nu eenmaal niet vreemd was.80 
Ter bevordering van de snelheid deed Kortenhorst nog het voorstel om 
de balie in te schakelen, met name om de schifting der gevallen door 
de procureurs-fiscaal sneller te laten verlopen,81 maar Kolfschoten wees 
dit wegens incompatibiliteit af.82
Tot principiële kritiek op de systematiek van de bijzondere rechtsple
ging -  kritiek die, het zij herhaald, Kolfschoten niet of niet geheel 
mocht worden aangewreven -  kwamen met name Burger en Van Maar
seveen (RKSP). Burger, die als minister van Binnenlandse Zaken met 
zijn Eindhovense radiorede van 15 januari 1945 vrijwel als enige tijdig 
had gepoogd om de chaos bij de arrestaties te voorkomen, had meer 
waardering voor het onverkorte stelsel zoals dat te Londen tot stand 
was gekomen. Hij nam vooral aanstoot aan de grote bevoegdheden van 
de procureurs-fiscaal en had tevoren al in Vrij Nederland zijn bezwa
ren geformuleerd.83 Hij bestreed Kolfschotens opvatting dat snelle be
rechting en waarborgen voor rechtszekerheid zaken waren die niet 
konden samengaan. Hij achtte uitsluiting van beroep op de rechter 
bij gevangenhouding principieel en praktisch verwerpelijk, principieel 
omdat het beginsel van openbaarheid der rechtspraak en de rechts
staatgedachte onherstelbare schade werd toegebracht, praktisch omdat 
hij vreesde dat de parketten een bottleneck zouden worden en de Bij
zondere Gerechtshoven en Tribunalen daardoor te weinig werk zouden 
krijgen. Hij wilde daarom alle vrijlatingen laten bepalen door de Tri
bunalen. Bovendien zou het fiat-executie door de procureurs-fiscaal, 
als het aan hem lag, worden ingeperkt en zou hun het recht worden 
ontnomen om een uitspraak van een Tribunaal of Bijzonder Gerechts
hof te negeren, wanneer deze uitspraak vrijlating betekende; deze wij
ziging, aldus Burger, paste geheel in het streven van het kabinet naar 
spoed.84
Ook Van Maarseveen -  een van de weinigen die een pleidooi hield voor 
de barmhartigheid als een van de grondslagen van het vrijlatingsbeleid; 
in het volgende kabinet zou hij er als minister van Justitie naar hande
len -  betreurde het dat de vrijlatingen waren onttrokken aan het oor
deel van de gewone rechter; hij zag hierin een aantasting van het recht 
en van de vrijheid van het individu, die bovendien de mogelijkheid tot 
curruptie bood. Overigens was de totstandkoming van de Tribunalen 
naar zijn gevoel in strijd met de geest, zoal niet met de letter van de 
Grondwet; daarbij kwam de geringe reputatie die de Tribunalen ge
noten, hetgeen hem ten slotte toch tot de gedachte bracht dat de be
rechting van de politieke delinquenten moest worden toevertrouwd aan 
de normale rechterlijke macht.85
Kolfschoten verdedigde hiertegen met klem het geldende stelsel en hij
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benadrukte dat de regering een ander systeem niet had kunnen invoe
ren. Bij haar optreden immers had zij een kant en klare wetgeving aan
getroffen, waarmee reeds meer dan een half jaar in het zuiden was ge
werkt. Had zij het desalniettemin anders willen doen, dan zou er naar 
zijn overtuiging een enorme vertraging in de berechting zijn ontstaan. 
Kolfschoten had ongetwijfeld een ruime meerderheid van de Kamer 
achter zich, deels uit overtuiging dat de aanpassing door het Besluit 
Politieke Delinquenten 1945 een aanzienlijke verbetering betekende, 
deels uit het gevoel dat iedere ingrijpende bemoeienis van de Kamer 
met de bijzondere rechtspleging het einde daarvan alleen maar vooruit 
zou schuiven. Toch miskende de minister de politieke betekenis van de 
gesuggereerde wijzigingen. Daardoor veranderde de tot dan toe be
paald niet onvriendelijke stemming jegens hem in een enigszins drei
gende sfeer, waarin Kolfschoten het vooral van zijn partijgenoot Kor
tenhorst te verduren kreeg.
Een paar maal drukte Kolfschoten zich niet al te gelukkig uit, wellicht 
geïrriteerd geraakt door de stortvloed van vragen over concrete situa
ties in kampen en kindertehuizen. Zo merkte hij op dat „(ik) in de 
verschillende redevoeringen zoo weinig waarlijk bruikbare aanknoo- 
pingspunten voor een beter en doelmatiger stelsel heb aangetroffen”.86 
En verder: „Ik moet eerlijk bekennen, dat ik (de) achtergrond en een 
scherp begrip er voor niet achter alle . . .  beschouwingen heb terugge
vonden. Somtijds kreeg ik van deze beschouwingen den indruk van 
een beeld in vogelvlucht, van een luchtfoto van verwoest gebied, op 
grooten afstand boven de puinhoop, waarin de Regeering met de ui
terste inspanning opruimings- en noodbouwwerk moet doen.”87 Kor
tenhorst, die mogelijk deze woorden te aanmatigend vond voor een 
minister die pas kwam kijken op het politieke toneel, en zich daarom 
ergerde, reageerde met de vraag wie dan wel de beste kijk op het ge
heel zou hebben. „Ik meen, dat wie zoo in vogelvlucht de gebieden 
onder hem beziet, een beter en breeder overzicht ontvangt van den 
waren omvang en den aard van die verwoestingen dan de Minister, die 
telkens slechts een klein detail kan aanschouwen en minder het geheel 
voldoende kan overzien.” De conclusie van Kolfschoten dat de winst 
uit het debat eigenlijk niet zo groot was, vond Kortenhorst niet alleen 
onaangenaam voor de Kamer, maar ook nog onjuist. Er waren wel 
degelijk constructieve denkbeelden uit de Kamer naar voren gebracht. 
Een daarvan, afkomstig van hemzelf, maar in eerste instantie toch wel 
vaag gehouden, werkte hij nu nader uit, nl. regeling van de hele kwestie 
bij wet om de minister uit de impasse te helpen. Kortenhorst wees 
erop dat op bijna elk terrein een wijziging moest komen. Het moest de 
minister dan toch „als winst van dit debat wel duidelijk geworden zijn, 
dat de tijd al lang gekomen is om het roer om te werpen en dat de 
geheele materie aan een grondige revisie moet worden onderworpen”.
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Hij deelde mee „dezen unaniemen wensch” in de vorm van een motie 
aan de Kamer te hebben willen voorleggen. Hij deed dit ten slotte niet, 
want hij zag natuurlijk heel wel in dat niet Kolfschoten, maar hij zelf 
een nederlaag zou lijden: alleen bij hem en wellicht bij enkele anderen 
leefde de gedachte dat de wens naar een radicale wijziging van het be
leid unaniem was. „Ik ben er van overtuigd” , besloot Kortenhorst, „en 
hoop, dat de Minister in dezen zin een toezegging zou willen doen, dat 
hij de geheele quaestie, zoowel van de vervolging als van de berechting, 
weer opnieuw wil overwegen. Hij staat op den beganen grond in het 
verwoeste gebied der gerechtigheid en ziet misschien niet meer, hoe hij 
met de hem ten dienste staande gebrekkige middelen tot saneering en 
opbouw van dit verwoeste gebied kan geraken. Dat zal niet bij een par- 
tieele herziening kunnen blijven, maar moet zich uitstrekken over de 
geheele linie. Deze regelingen zijn uit een kwade sfeer geboren. Deze 
regelingen dragen de kenteekenen van vele vitia originis.. . .  Wij komen 
op de manier, waaraan de Minister nog vastklampt, niet uit de draai
kolk. Men zal radicaal de zaak in Nederlandsche banen moeten leiden 
en daarvoor zal een wettelijke regeling moeten komen.”88 
Kolfschoten liet niet merken, of hij zich getroffen voelde door deze on
verhoedse aanval uit eigen gelederen. Hij hield krachtig voet bij stuk. 
Zijns inziens kon Kortenhorst zijn voorstel toch niet serieus hebben be
doeld. Wat waren immers de gevolgen van een vervanging van de be
staande regeling?: vertraging en verwarring, want dan zouden twee stel
sels achter elkaar worden toegepast, waarvan er een dan in een verge
vorderd stadium van uitvoering zou zijn. Kortenhorst gaf met zijn in
terruptie dat het één natuurlijk moest aansluiten op het ander, in wezen 
Kolfschoten gelijk; daar immers school de grote moeilijkheid. „Ik ben 
ervan overtuigd”, aldus Kolfschoten, „dat dit systeem een zekere een
heid vertoont. Dat kan men niet laten overgaan in een ander systeem. 
Men moet dit systeem kiezen of het niet toepassen en met een geheel 
ander systeem komen. Maar in dit stadium, waarin het systeem een 
zekere toepassing heeft verkregen en het tot een bepaalden graad van 
uitwerking is gebracht, heb ik er ernstig bezwaar tegen om deze ge
heele materie nog weer eens bij wijze van wettelijke regeling aan de 
orde te stellen. Daarbij komt, dat in een dergelijke wettelijke regeling 
verbazend veel tijd van voorbereiding gaat zitten.” Tegenover Burger, 
die in tweede termijn zijn pleidooi voor een verschuiving van bevoegd
heden van de procureur-fiscaal naar de Tribunalen had herhaald, be
perkte Kolfschoten zich tot de constatering dat hij met hem verschilde 
in waardering van methode.89
Burgers woorden zouden niettemin profetische betekenis blijken te be
zitten: „De Minister is kennelijk besloten te blijven varen op het kom
pas van hen, die goeddeels den bestaanden chaos hebben veroorzaakt. 
Dit beteekent dus, dat wij over een jaar nog midden in de misère zullen
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zitten. Dit beteekent, dat het Nederlandsche volk deze berechting zoo 
beu zal worden, dat straks grove landverraders zullen gaan profiteren 
van den groeienden bestraffingsonwil. Ik vrees, dat zal beteekenen, dat 
wij zullen falen op dit, het volksgeweten zoo intens aangrijpende vraag
stuk.”90 Hierbij rijst onmiddellijk de vraag of, indien Burger zijn zin 
had gekregen, de berechting wel snel tot een einde had kunnen komen. 
Gelet op de omstandigheden van toen, kan men niet anders dan vast
stellen dat Kolfschoten, gesteld al dat hij anders zou hebben gewild, 
wel moest blijven bij het door hem via het Besluit Politieke Delinquen
ten 1945 aangepaste systeem van bijzondere rechtspleging en wel op 
grond van de te verwachten vertraging en verwarring bij een ingrijpen
de wijziging van het beleid.
Ten aanzien van de doodstraf verdient het navolgende nog vermelding. 
De eerste sententies van de bijzondere rechterlijke colleges, waarin de 
doodstraf was uitgesproken, gaven het Hilversumse sub-comité van het 
landelijk Comité Actie tegen de doodstraf aanleiding aan de Koningin 
een telegram te sturen. Hierin werd verzocht dat geen doodvonnissen 
ten uitvoer zouden worden gelegd alvorens een wettig gekozen volks
vertegenwoordiging zich hierover had uitgesproken. Het telegram werd 
ter fine van bericht en advies aan de minister van Justitie doorgezon
den.
Het verzoek van het sub-comité op zichzelf was eenvoudig te beant
woorden. Ingevolge art. 1 van de wet van 26 oktober 1945, Stbl. F 241, 
waren de Voorlopige Staten-Generaal de wettig gekozen volksvertegen
woordiging. Maar het verzoek leidde ertoe dat Kolfschoten de raadsad
viseur mr. J.P. Hooykaas opdroeg voor hem met spoed een concept
rapport aan de Koningin voor te bereiden omtrent het algemene beleid 
ten aanzien van de gratiëring in de gevallen waarin de doodstraf werd 
opgelegd. De urgentie vloeide voort uit de noodzaak tot spoedige be
slissingen over de doodstraf opgelegd aan Mussert en Blokzijl.
Op 9 februari zond Kolfschoten de tekst van het aan de Koningin uit 
te brengen rapport toe aan alle ministers persoonlijk om zijn oordeel 
aan dat van zijn ambtgenoten te toetsen. Deze toetsing heeft niet geleid 
tot veranderingen. Op 21 februari heeft Kolfschoten het rapport aan de 
Koningin uitgebracht.
Men moet aannemen dat de Koningin zich niet over het in het rapport 
geschetste algemene beleid heeft uitgesproken. Het ligt trouwens staats
rechtelijk voor de hand dat in een zaak als deze de Koning een beleids
lijn voor de toekomst afhankelijk zal doen zijn van de concrete voor
stellen niet alleen van de zittende minister, maar ook van zijn opvol
gers.
Het netelige probleem van de relatie van de in het rapport neergelegde 
beleidslijn tot de gratie-adviezen van de rechterlijke colleges is pas ac-
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tueel geworden onder Kolfschotens opvolger. Van Maarseveen zou in 
april 1947 de beleidslijn van het rapport van Kolfschoten als uitgangs
punt overnemen.
In het rapport van 21 februari 1946 werd de noodzaak om een alge
mene beleidslijn te bepalen onder meer gegrond op de vrees dat anders 
in het begin terechtstellingen zouden plaatshebben in gevallen waarin 
na verloop van tijd geen doodvonnissen meer zouden worden uitge
sproken of tenuitvoergelegd. Kolfschoten bepleitte een middenweg tus
sen het standpunt dat slechts enkele terechtstellingen zouden moeten 
plaatshebben en het standpunt dat het aantal terechtstellingen enige 
honderdtallen zou kunnen belopen. Maatstaf was voor hem het herstel 
van het vertrouwen in het recht. In deze samenhang zou zijns inziens de 
juiste maat worden gevonden als het aantal terechtstellingen enige tien
tallen zou belopen.
Dit uitgangspunt werd uitgewerkt in een onderscheiding in enige toen 
bekende categorieën. Over in Nederland te berechten Duitsers had men 
toen nog geen concreet beeld; over deze laatsten sprak het rapport dan 
ook niet. De in het rapport besproken categorieën waren:
a. de leiders van de NSB en andere landsverraderlijke organisaties;
b. degenen die de dienstneming in de strijd tegen bondgenoten en land

genoten hadden bevorderd of die daaraan leiding hadden gegeven;
c. beulen in concentratiekampen (zoals Amersfoort, Vught en Om

men);
d. verraders van medeburgers.
Het rapport bepleitte grote terughoudendheid ten aanzien van het wei
geren van gratie aan de niet zeer geprononceerde figuren uit de cate
gorieën a en b. Ten aanzien van de beulen uit de concentratiekampen 
werd bepleit dat alleen in de zwaarste gevallen gratie zou worden ge
weigerd. Terwijl ten departemente een globaal overzicht bestond over 
de categorieën a, b en c, ontbrak dit uiteraard bij de categorie d. Aan 
de hand van een voorbeeld werd aangeduid dat de perfiditeit van de 
afzonderlijke gevallen beslissend zou kunnen zijn.fl0a

e. De uitvoering van het Besluit Politieke Delinquenten 1945
Het debat in december 1945 was voor de Voorlopige Staten-Generaal, 
en dan nog maar alleen voor de Tweede Kamer, de eerste en tevens de 
laatste gelegenheid om zich uit te spreken over het vraagstuk van de 
politieke delinquenten. Wezenlijke invloed ging daarvan niet uit op het 
kabinetsbeleid. Men legde zich neer bij het door Kolfschoten inge
voerde systeem van vrijlatingen, de een van harte, de ander omdat het 
niet anders kon, en men beperkte zich verder tot het stellen van schrif
telijke vragen ten aanzien van meestal zeer concrete kwesties. De vaste 
Tweede Kamercommissie voor Privaat- en Strafrecht bracht in februari
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en maart 1946 bezoeken aan een groot aantal kampen en deed op 7 
mei 1946 daarvan schriftelijk verslag;91 haar conclusie was dat van 
ernstige misstanden niet meer kon worden gesproken, maar dat er op 
materieel en geestelijk gebied toch nog veel te wensen overbleef. Wie 
zou anders hebben verwacht? Tot een openbare behandeling van het 
verslag is het in de Voorlopige Staten-Generaal niet meer gekomen.
Het nieuwe beleid, door Kolfschoten ingezet, kreeg overigens in traa6 
tempo gestalte. Sommige procureurs-fiscaal gaven weinig medewerking; 
vaak wenste men geen lichte gevallen te kennen. Alleen de procureur- 
fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage liet zich door 
een ruim aantal officieren-fiscaal bijstaan. Ook werkte remmend de 
slechte dossiervorming in de beginfase van de bijzondere rechtspleging 
en de dreiging uit illegale kring dat men het recht in eigen hand zou 
nemen, wat inderdaad ook een enkele maal is gebeurd. Daarbij kwam 
dat in de meeste gevallen een invrijheidstelling niet gelijktijdig gepaard 
ging met een beslissing over de vervolging; niet alleen leverde dit de 
parketten dubbel werk op, maar ook kwam de betrokkene op deze 
manier natuurlijk in grote onzekerheid te leven, vooral omdat het be
heer over zijn goederen dan werd voortgezet.
Voor Kolfschoten was het een ernstige teleurstelling dat het aantal po
litieke delinquenten tussen oktober 1945 en april 1946 met niet meer 
dan een kleine 9000 was afgenomen. In de pers werd de traagheid al te 
gemakkelijk aan het kabinet verweten. De minister drong er bij de pro
cureurs-fiscaal herhaaldelijk op aan op grotere schaal gebruik te maken 
van de bevoegdheid tot vrijlating, met name in combinatie met voor
waardelijke buitenvervolgingstelling. Zo gaf hij in april zodanige richt
lijnen dat alle onder het Tribunaalbesluit vallende politieke delinquen
ten, ten aanzien van wie geen interneringsmaatregel was te verwachten, 
binnen een half jaar voorwaardelijk buiten vervolging zouden zijn ge
steld. De vraag of deze richtlijnen de door Kolfschoten op korte termijn 
verwachte, aanvaardbare oplossing van het vraagstuk der politieke ge
vangenen dichterbij hebben gebracht, moet ongetwijfeld negatief wor
den beantwoord. Vanaf april 1946 slonk het aantal geïnterneerden per 
maand met ongeveer 8000, zodat in juli 1946 het nieuwe kabinet werd 
geconfronteerd met een aantal van toch nog ruim 60.000, terwijl het 
aantal dossiers medio mei nog ruim 200.000 bedroeg, waarvan er 
slechts 55.000 naar procureurs- en officieren-fiscaal waren gestuurd. 
De toen optredende minister van Justitie, Van Maarseveen, zou het 
vrijlatingsbeleid dan ook op een nog voortvarendere wijze aanpak
ken.92
Ook andere ministers was het trage tempo allerminst aangenaam, met 
name Meynen en Lieftinck. Vooral zij ondervonden op hun terrein 
rechtstreeks daarvan de invloed. Meynen zag zich voor het probleem 
geplaatst dat in mei en augustus 1946 de contracten met de gezagstroe-
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pen (25.000 man), die voor de buitenbewaking van de politieke gevan
genen zorgden, afliepen. Na die termijn wilde hij geen troepen meer ter 
beschikking stellen voor bewakingsdoeleinden; bovendien had hij de 
officieren van de gezagstroepen hard nodig voor de staven van het te 
vormen Territoriale Leger en om het tekort aan officieren bij de divi
sies aan te vullen.93 Daarbij kwam dat Meynen zeer verlegen zat om 
de kazernes, waar politieke delinquenten waren ondergebracht.94 Ook 
kwam hij in conflict met Kolfschoten over oproeping in militaire dienst 
van personeel van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechts
pleging.95
De problemen rond de bewaking en vooral rond de kazernering van de 
politieke delinquenten deed de gedachte ontstaan, niet alleen bij de 
publieke opinie maar ook in het kabinet, om een geheel eiland voor de 
internering te bestemmen; nieuwbouw van kampen was onmogelijk 
vanwege het materiaalgebrek. In de Raad voor Binnenlands Bestuur, 
een van de onderraden van de Ministerraad, kwam op 13 februari 1946 
voor het eerst de gedachte op om voor dat doel van de Duitsers in het 
kader van de annexatie het waddeneiland Borkum op te eisen, waar 
minstens 20.000 personen zouden kunnen worden ondergebracht.96 
Het kabinet is hierop serieus ingegaan en heeft getracht om het eiland 
te verwerven los van de veel tijd vergende annexatieregeling; de gealli
eerden gaven echter te kennen dat de kwestie-Borkum onderdeel be
hoorde te zijn van het gehele pakket van wenselijke grenscorrecties en 
daarmee was oplossing van het ruimteprobleem langs deze weg spoedig 
van de baan.97
Wat Lieftinck betrof, deze maakte zich ernstige zorgen over de finan
ciële gevolgen van de bijzondere rechtspleging. Begin 1946 had zijn 
ministerie berekend dat door de internering in totaal ƒ 300 miljoen aan 
het nationaal inkomen werd onttrokken; daarvan drukte ƒ 175 miljoen 
op de begroting (bewaking, Bijzondere Gerechtshoven en Tribunalen, 
Bijzondere Jeugdzorg, Directoraat-Generaal voor de Bijzondere 
Rechtspleging enz.), terwijl de rest verloren ging doordat ongeveer
100.000 volwassenen (gedetineerden, bewakers, rechters e.d.) buiten 
het normale arbeidsproces stonden. Lieftinck wilde hierover een nota 
aan de Staten-Generaal zenden, maar het kabinet deinsde daarvoor 
terug, omdat de vragen wat de regering deed om deze enorme uitgaven 
te verminderen moeilijk te beantwoorden zouden zijn. Op voorstel 
van Lieftinck werden de cijfers wel opgenomen in de begroting 1946, 
die in april 1946 bij de Tweede Kamer werd ingediend.98 
In het kabinetsberaad kwam ook menig ander aspect van het politieke- 
delinquenten-probleem ter sprake, veelal op instigatie van de Stich
ting Toezicht Politieke Delinquenten. Zo hebben de Ministerraad en 
de Raad voor Binnenlands Bestuur zich beziggehouden met de vraag of 
de inrichting van doorgangshuizen voor die vrijgelatenen, die niet on
230



middellijk een behoorlijke huisvesting konden vinden, wenselijk en mo
gelijk was;99 verder met de tewerkstelling van geïnterneerden en de 
honorering van hun werkzaamheden.100
In een schrijven van 20 maart 1946 aan de minister van Justitie wierp 
de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten de vraag op, of na de 
beëindiging van de bijzondere staat van beleg het burgerlijk gezag nog 
wel de bewaarden aan vrijheidsbeperkingen mocht onderwerpen, die 
groter waren dan die welke uit de aard van een bewaring voortvloei
den; volgens de Stichting ontbrak daarvoor een wettelijke basis. Kolf
schoten en met hem meerdere ambtenaren van zijn ministerie vonden 
het standpunt van de Stichting niet ongegrond, maar het Directoraat- 
Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging meende in het Besluit Po
litieke Delinquenten 1945 en de wijziging ervan bij het KB F 280 vol
doende rechtsgrond te kunnen vinden. Het kabinet sloot zich bij deze 
laatste opvatting aan; de wetsbesluiten hadden immers kracht van 
wet.101

f. De kwestie-Arnold Meijer
Tot slot moge één detail van de bijzondere rechtspleging wat ruimere 
aandacht krijgen vanwege de politieke strekking ervan. Het betreft het 
geval van Arnold Meijer, de leider van de fascistische organisatie Na
tionaal Front.102
Arnold Meijer was vrijwel direct na de bevrijding van het zuiden in het 
kamp te Vught terecht gekomen. Op 5 mei 1945 wist hij daaruit te ont
vluchten en pogingen om hem op te sporen liepen op niets uit. Na enige 
tijd trof Meijers raadsman met de bevoegde autoriteiten deze regeling 
dat Meijer zich in het Trappistenklooster Koningshoeve bij Tilburg ter 
beschikking zou houden voor een onderzoek naar zijn gedragingen tij
dens de bezetting. Begin april 1946 ontdekte een journalist van Het 
Vrije Volk evenwel dat Meijer nooit in Koningshoeve was geweest. In 
de Tweede Kamer stelde Van der Goes van Naters (SDAP-PvdA) 
hierover onmiddellijk vragen.103 Het bleek dat Meijer niet akkoord was 
gegaan met de regeling van zijn raadsman.
Deze kwestie kreeg uitvoerige aandacht in de linkse pers, waarbij voor
al Kolfschoten als de uiteindelijk verantwoordelijke mikpunt van kri
tiek werd. Hem werd een te slappe houding verweten; hij zou op de 
hoogte zijn van de verblijfplaats van Meijer, maar deed niets ten be
hoeve van diens opsporing! Het feit dat Meijer nog op vrije voeten 
rondliep -  in feite zwierf hij van het ene onderduikadres naar het an
dere, de ene keer in Nederland, de andere keer in België - , werd in 
sommige bladen in verband gebracht met de sympathie die hij zou ge
nieten in katholieke kring.
Op 15 april leek de hele affaire tot een oplossing te komen, doordat
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Meijer zich op die dag vrijwillig meldde bij de procureur-fiscaal van 
het Bijzonder Gerechtshof te Den Bosch. Degene die zich in deze 
kwestie bijzonder had ingespannen, was Koos Vorrink, de voorzitter 
van de PvdA en tegelijkertijd Regeringsgemachtigde in algemene dienst, 
in welke hoedanigheid hij bevoegd was ongeregeldheden bij de arres
tatie en bewaking van politieke delinquenten te signaleren.
Het katholieke dagblad De Gelderlander, dat zich scherp had uitgelaten 
over de „jacht” van links op Meijer, meende echter iets te moeten doen 
tegen de vermeende anti-katholieke verkiezingsagitatie in de linkse 
pers -  op 17 mei zouden de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden -  
en kwam op 20 april met het sensationele bericht dat Vorrink rond de 
jaarwisseling 1940/41 driemaal een onderhoud had gehad met Arnold 
Meijer. Vorrink achtte Meijer een zeer belangrijke en invloedrijke fi
guur en wilde op zekere voorwaarden, o.a. dat hij plaatsvervangend 
leider zou worden, tot Nationaal Front toetreden; in dat geval, 
daar was hij zeker van, aldus De Gelderlander, zou het overgrote deel 
van de SDAP hem volgen.
Hevig verontwaardigd over deze aanval en de uitwerking ervan in de 
overige pers, organiseerde de PvdA een grote meeting in de Apollohal 
te Amsterdam, waar Vorrink de beschuldigingen stuk voor stuk weer
legde. Hij erkende dat hij met Meijer contact had gehad, overigens in 
de zomer van 1940, omdat Meijer ter voorkoming van een Mussert- 
regering de SDAP, de Arbeiderspers en het N W  voor Nationaal Front 
wilde winnen. Vorrink had hem toen uitdrukkelijk te verstaan gegeven 
dat hij niets wenste over te dragen, dat hij een principieel tegenstander 
van Nationaal Front was en dat zijn partijgenoten hem anders terecht 
voor een verrader zouden houden. Zijn inspanning om Meijer weer 
daar te brengen waar hij thuis hoorde, namelijk in een kamp, voelde hij 
in zijn hoedanigheid van Regeringsgemachtigde als ambtsplicht, onge
acht de tegenstand die hij daarbij ondervond. In de gloed van zijn door 
de radio uitgezonden betoog beging Vorrink echter de onvoorzichtig
heid te suggereren dat het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere 
Rechtspleging zeer laks was opgetreden.
Uiteraard voelde Ter Veer, de directeur-generaal, zich bijzonder ge
griefd. Hij eiste dat Vorrink zich van verdere bemoeiingen met de bij
zondere rechtspleging zou onthouden en dat daarvan ook naar buiten 
kennis zou worden gegeven; zo niet, dan zou hij aftreden. Deze kwestie 
kreeg het karakter van een dreigende kabinetscrisis, doordat niet alleen 
de procureurs-fiscaal hun ontslag hadden aangekondigd bij een aftre
den van Ter Veer, maar ook Kolfschoten zou heengaan. Kolfschoten 
stond op het standpunt dat hij geen beleid van een directeur-generaal 
kende, maar slechts een beleid van de verantwoordelijke minister; hij 
voelde zich dus direct betrokken bij alles wat Ter Veer in de schoenen 
werd geschoven. Op 6 mei besprak de Ministerraad de kwestie. Scher-
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merhom en Drees namen hun partijgenoot Vorrink in bescherming, 
ook al betreurden zij het dat Vorrink de huns inziens begrijpelijke en 
ook gerechtvaardigde kritiek in het openbaar had geuit. Kolfschoten 
stond er echter op dat Vorrink coram populo zijn bemoeiingen met de 
bijzondere rechtspleging zou verbreken. Besloten werd dat Schermer
horn en Kolfschoten zouden trachten een communiqué van die strek
king op te stellen, maar daarbij moeten zich problemen hebben voor
gedaan in die zin dat Vorrink weigerde, waarop Kolfschoten weer 
dreigde met aftreden. Dit laatste zou, nu het midden in de verkiezings
strijd kwam, ongetwijfeld niet te voorziene, maar in ieder geval zeer 
kwalijke gevolgen hebben gehad voor de PvdA en voor de samenwer
king met de KVP. Overleg tussen Schermerhorn, Drees en Vorrink re
sulteerde er dan ook in dat Vorrink het veld zou ruimen. Aan de bui
tenwereld zou als reden voor zijn ontslag als Regeringsgemachtigde 
worden opgegeven dat het combineren van deze functie met het voor
zitterschap van de PvdA te veel moeilijkheden opleverde, een neutrale 
verklaring in de geest van wat Schermerhorn in de Ministerraad van 
6 mei had bepleit, nl. dat niemand politieke munt uit deze affaire 
mocht slaan. Doordat de kwestie inmiddels tot een fikse verkiezingsrel 
was uitgegroeid, stond Kolfschoten er op dat het communiqué vóór de 
verkiezingen zou worden gepubliceerd; dat gebeurde dan ook op 9 mei. 
De gevolgen zijn beperkt gebleven. Alleen in Nijmegen zou de affaire 
nog een belangrijke factor worden bij de gemeenteraadsverkiezingen 
vanwege de rol die De Gelderlander had gespeeld.

2. De zuivering

a. D e situatie in juni 1945
Op het gebied van de zuivering104 had men in Londen in hoofdzaak 
voorbereidingen getroffen ten aanzien van het ambtenarenapparaat om 
langs een snelle en weinig omslachtige weg in enige weken tijds het ver
trouwen in de overheid te herstellen.105 Omdat men zich in Londen te 
weinig geïnformeerd voelde over de opvattingen in bezet gebied, was 
men niet verder gegaan dan het leggen van een eerste grondslag. Deze 
grondslag hield in beginsel herstel in van de toestand van 1940, m.a.w. 
slechts politiek onzuiveren zouden terzijde worden gesteld, andere over
wegingen (gebleken ongeschiktheid, hoge leeftijd e.d.) mochten geen 
rol spelen. Met name dit laatste legde de basis voor de talloze conflic
ten met dat deel van de illegaliteit dat de zuivering ook wilde gebrui
ken voor het aanleggen van nieuwe verbanden.
Het KB van 13 januari 1944, Stbl. 'E 14, houdende vaststelling van het 
Zuiveringsbesluit, kende drie maatregelen: staking, schorsing en ont-
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slag. In afwachting van een onderzoek omtrent de noodzakelijkheid van 
schorsing of ontslag kon een ambtenaar worden gestaakt en wel door 
de minister, onder wie zijn werkzaamheid ressorteerde, of door de 
Commissaris van de Koningin, indien hij in dienst was van een ge
meente of een waterschap; de minister van Binnenlandse Zaken kon 
tevens tot staking overgaan van de Commissarissen van de Koningin, 
de burgemeesters en het personeel in dienst van de provincie; de mi
nister van Justitie van de leden van de rechterlijke macht, notarissen, 
deurwaarders en leden van de Koninklijke Marechaussee en de ge
meentepolitie; de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van personen, werkzaam bij het gemeentelijk onderwijs. Voor de duur 
van de bijzondere staat van beleg mocht ook het Militair Gezag een 
bevel tot staking geven. Een bevel tot schorsing (met verlies van alle 
inkomsten) in afwachting van de beslissing omtrent ontslag kon alleen 
uitgaan van een minister (van de minister van Algemene Zaken voor 
wat betrof de leden van de Hoge Colleges van Staat) of van het Mili
tair Gezag, en wel zodra men vermoedde dat de betrokken ambtenaar 
in aanmerking kwam voor ontslag. Ontslag met verlies van alle rech
ten, inclusief de pensioenrechten (!), kon worden gegeven in het geval 
van ontrouw aan het Koninkrijk of indien van de betrokkene op grond 
van zijn houding voor of tijdens de bezetting geen getrouwe medewer
king aan het herstel van het vaderland mocht worden verwacht; tot 
ontslag kon alleen een minister en ten aanzien van de leden van de 
Hoge Colleges van Staat de Kroon overgaan, nadat een commissie van 
advies was gehoord.
Na september 1944, toen het land in fasen werd bevrijd, kreeg het 
Zuiveringsbesluit enige uitbreiding op grond van de ervaring die men 
in de praktijk in het zuiden opdeed. Bij KB van 27 september 1944, 
Stbl. E 122, werd het ook van toepassing verklaard op ambtenaren en 
andere personen in dienst van Nederlands-Indië, Suriname en Cura- 
gao. Het KB van 12 april 1945, Stbl. F 56, gaf de minister van Bin
nenlandse Zaken de bevoegdheid voorschriften op te stellen voor de 
uitvoering van de bevelen tot staking en schorsing en voor het onder
zoek dat aan de beslissing tot ontslag diende vooraf te gaan; de rege
ring hoopte zo de zuivering te bespoedigen en volgens uniforme regels 
te laten verlopen. Op 15 mei 1945 verschenen er nog drie KB’s, Stbl. 
F 68, 69, 70, alle van 12 mei 1945, die o.a. de mogelijkheid van een 
meer genuanceerde beoordeling van de gedragingen van de betrokken 
ambtenaren beoogden te scheppen. Het KB F 68 verklaarde het Zui
veringsbesluit ook van toepassing op groepen personen, belast met een 
taak die bij wettelijk voorschrift moest worden vervuld dan wel bij of 
krachtens een door een publiekrechtelijk orgaan genomen beslissing 
was opgedragen; hierbij kon men denken aan gekozen leden van be
sturen van waterschappen, bestuursleden van burgerlijke instellingen
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van weldadigheid, leden van Kamers van Koophandel e.d.. Het KB 
F 69 voorzag, naast het ontslag op grond van het Zuiveringsbesluit, 
in de toepassing van disciplinaire straffen volgens het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement in verband met de houding tijdens de bezetting en 
handhaafde de mogelijkheid van beroep tegen deze straffen. Men kon 
echter niet in beroep gaan bij de instanties, genoemd in de Ambte
narenwet, maar om de eenheid in de praktijk van de zuivering te be
vorderen moest dat gebeuren bij de Commissaris van de Koningin, 
binnen wiens provincie de gemeente lag waar de gestrafte zijn stand
plaats had; bij de minister van Binnenlandse Zaken, indien de amb
tenaar in dienst was van een provincie, en voor hen die in Rijksdienst 
waren, bij de minister onder wie het dienstvak ressorteerde, of bij de 
Kroon indien deze minister de strafoplegging had verricht; de Kroon 
diende de Raad van State, afdeling geschillen van bestuur, in een der- 
gelijk geval te horen. Het KB F 70 ten slotte voerde nog als discipli
naire maatregel het ongevraagd eervol ontslag in voor een ambtenaar 
op wie de Ambtenarenwet van toepassing was en die door zijn houding 
voor of tijdens de bezetting voor het verder vervullen van zijn ambt 
het nodige algemene vertrouwen had verloren, maar niet kon worden 
ontslagen op grond van het Zuiveringsbesluit.
In juni 1945 was dus de zuivering van het ambtenarenapparaat uit
voerig geregeld. Inmiddels was gebleken dat ook andere groepen voor 
maatregelen in de zuiveringssfeer in aanmerking kwamen, omdat de 
gedragingen van de leden niet goed in het algemene kader van de bij
zondere rechtspleging konden worden beoordeeld. De regering trof 
echter uitsluitend voor de pers (Tijdelijk Persbesluit, KB van 5 sep
tember 1944, Stbl. E 69) een afzonderlijke regeling. Daarnaast boden 
het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg (KB van 11 september
1943, Stbl. D 60) en het Besluit Herstel Rechtsverkeer (KB van 17 
september 1944, Stbl. E 100) enig houvast, althans het Militair Gezag 
zou een beroep doen op sommige artikelen van deze besluiten, bv. voor 
de zuivering van het bedrijfsleven voor wat betrof de werkgevers. Op 
grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van 17 juli
1944, Stbl. E 52, was het mogelijk om werknemers te zuiveren.106 Voor 
de zuivering van de kunstwereld zou het Militair Gezag terugvallen 
op zijn bevoegdheid om openbare bijeenkomsten te verbieden,107 ter
wijl het Tijdelijk Bioscoopbesluit (KB van 7 september 1944, Stbl. 
E 84) de mogelijkheid bood om enige zuiverende maatregelen te treffen 
ten aanzien van bioscoopexploitanten en filmimport- en filmverhuur- 
bedrijven.108
Hoe verliep nu de zuivering in de praktijk? Het plan voor een kortston
dige zuivering werd door de gefaseerde bevrijding van het land door-
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kruist. Een groot aandeel in de zuiveringswerkzaamheden had het Mili
tair Gezag, dat uitsluitend voorlopige maatregelen kon nemen; ten 
aanzien van de zuivering van de ambtenaren kon het dus niet verder 
gaan dan het opleggen van stakingen en schorsingen. Daarbij stond 
het Militair Gezag voor de moeilijkheid dat er van de kant van de re
gering onvoldoende aanwijzingen waren gegeven voor de uitvoering van 
het Zuiveringsbesluit. Op eigen initiatief lieten de Militaire Commissa
rissen zich daarom bijstaan door adviescommissies, waarin zij ten
minste één vertegenwoordiger van de illegaliteit opnamen. Maar los 
van elkaar staande organisaties wensten zich ook met de zuivering te 
bemoeien, terwijl de illegaliteit meende zelf competenties te bezitten en 
de zuivering wilde aangrijpen voor vernieuwing, voor vooruitgang. De 
adviescommissies hadden vaak uiteenlopende opvattingen en veroor
zaakten daardoor een grote verscheidenheid in de aanpak door de Mi
litaire Commissarissen; ook bestond er geen eensluidende regeling voor 
het inwinnen van advies bij deze commissies door de Commissarissen; 
bovendien verhinderden de commissies een snelle behandeling. Daar
bij kwam dat de burgerlijke autoriteiten die tot zuiveren waren bevoegd 
-  de Commissarissen van de Koningin in Brabant en Limburg bv. 
hadden hun bevoegdheden overgedragen aan de burgemeesters; ook 
ministers hadden civiele personen volmachten gegeven -  vaak eigen 
adviescommissies instelden; deze commissies wakkerden de onvrede 
aan, omdat buitenstaanders (met name personen uit de illegaliteit) 
daaruit zoveel mogelijk werden geweerd; die commissies droegen het 
hare bij aan de verwarring, doordat een coördinatie met het Militair 
Gezag nauwelijks totstandkwam. Om althans in het noorden tot een 
meer uniforme aanpak van de zuivering van de ambtenaren te komen 
gaf het Militair Gezag op 17 mei 1945 een algemene toelichting op het 
Zuiveringsbesluit uit. Bovendien had de minister van Binnenlandse 
Zaken op 21 april 1945 het Centraal Orgaan op de Zuivering van het 
Overheidspersoneel onder voorzitterschap van oud-minister H. van 
Boeyen in het leven geroepen, welk Orgaan boven de zuiveringscom
missies stond en eenheid van rechtsbedeling moest garanderen en een 
snelle afwikkeling bevorderen.109 Toch heerste er in juni 1945, toen het 
kabinet-Schermerhorn-Drees aan het bewind kwam, grote chaos en 
ongelijkheid van behandeling als gevolg van het ontbreken van uitvoe- 
rings vo orschrif ten.
In verband met de veel gehoorde klacht over het ontbreken van rechts
gelijkheid en met het oog op de teleurstelling van grote groepen over 
het uitblijven van een absolute zuivering, maakte op 11 juni Beel -  
toen nog minister van Binnenlandse Zaken in het demissionaire tweede 
kabinet-Gerbrandy en nog niet gevraagd voor het nieuwe kabinet -  
bekend dat hij een kleine commissie van juristen onder voorzitterschap 
van prof. mr. R.P. Cleveringa had ingesteld voor het ontwerpen van
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een nieuw zuiveringsbesluit.110 Deze commissie werd geconfronteerd 
met o.a. een memorandum van de Grote Adviescommissie der Illegali
teit van 23 mei 1945, waarin werd aangedrongen op een zeer ruime 
zuivering. In illegale kringen had men het gevoel dat de zuivering zich 
beperkte tot hen wier gezindheid apert niet goed was, terwijl men de 
zuivering juist uitgestrekt wenste te zien tot hen die ten gevolge van 
„karakterzwakte, beginselloosheid, of onjuiste afweging van belangen 
de vijand in zijn militaire- of nazificeringsstreven niet voldoende weer
stonden of zelfs dienden” ; m.a.w. iedereen die had gefaald, in het 
grote of in het kleine, behoorde voor zuivering in aanmerking te ko
men. De GAC, die op 23 mei de KB’s F 69 en F 70 kennelijk niet 
kende of niet voldoende vond, bepleitte daarom een nog verdere uit
breiding en nuancering van de zuiveringsmaatregelen.111 
Bij beschikking van 21 juni 1945 werden de leden van de commissie 
van advies, die moest worden gehoord in het geval dat zou worden 
overgegaan tot ontslag van ambtenaren, benoemd; de commissie ging 
weldra Commissie-Scholten heten, naar zijn voorzitter prof. mr. P. 
Scholten.112

b. D e ambtenaren
Alvorens het relaas van de politieke ontwikkelingen ten aanzien van de 
zuivering van de ambtenaren te beginnen, moet op het volgende wor
den gewezen. De Nederlandse regering had de zorg voor de Nederland
se belangen in Nederland gedurende de bezetting in handen gesteld 
van de Opperbevelhebber en van de secretarissen-generaal der departe
menten, personen die nimmer het geven van politieke leiding en het 
dragen van politieke verantwoordelijkheid hadden geambieerd. Na het 
wegvallen van de Opperbevelhebber stonden de secretarissen-generaal 
er alleen voor. Om allerlei redenen viel de ene secretaris-generaal na 
de andere weg en ten slotte hebben alleen mr. dr. K.J. Frederiks (Bin
nenlandse Zaken), dr. H.M. Hirschfeld (Handel, Nijverheid, Scheep
vaart, Landbouw en Visserij) en ir. R.A. Verwey (Sociale Zaken) het 
weten vol te houden om in moeilijkheden, die geen enkele Nederlandse 
minister en geen enkel Nederlands Kamerlid ooit hadden gekend, met 
inzet van al hun krachten te redden wat er te redden viel, wetende dat 
concessies aan de bezetter onvermijdelijk waren. Ook onder de andere 
categorieën in de bestuurlijke en ambtelijke leiding vielen vele functio
narissen uit; ook hier hielden vaak slechts relatief weinigen (Commissa
rissen van de Koningin, burgemeesters, procureurs-generaal) het tot 
het laatst toe vol. Onder hen die volhielden, waren natuurlijk mensen 
die eenvoudig bang waren, maar de meesten deden dit uit oprecht 
plichtsbesef en in trouw aan de hun toevertrouwde Nederlandse belan
gen. Gedurende de bezetting stelden zich tegenover hen zowel de Ne
derlandse regering in Londen als de illegaliteit meer en meer op. Zij
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gingen ervan nit dat de nationaal-socialistische bezetter het volk dreig
de te vergiftigen, juist ook omdat degenen die op hun post bleven, 
zich niet aan de kant van het illegale verzet schaarden. Voorts verloren 
zij het begrip voor de positieve waarde van het behoud van de laatste, 
niet onbelangrijke resten van goede Nederlandse bestuurders en amb
tenaren, niet in de laatste plaats vanwege de levensbelangen van de 
meer ondergeschikte ambtenaren. Bepaalde categorieën van ambtena
ren zijn overigens door de bezetter in een onmenselijke positie ge
bracht. Dit gold vooral politie-ambtenaren, die door de bezetter recht
streeks onder Duits bevel kwamen en dus individueel, zonder protectie 
van hun Nederlandse superieuren, met Duitse politiefunctionarissen in 
een ondergeschiktheidsverhouding te maken kregen; wij bedoelen hier 
uiteraard niet de politie-ambtenaren, die onder de bezetting in Schalk
haar zijn opgeleid.
Voor al deze ambtenaren is het alternatief geweest: onderduiken. 
Daarbij moest dan niet alleen het persoonlijk belang worden gewogen, 
maar speelden ook de belangen van een gezin mee. Wie zou overigens 
de gaten hebben moeten vullen, die in grote getalen zouden zijn geval
len, wanneer alle goede Nederlandse ambtenaren, die op hun plaats 
waren gebleven, voortijdig zouden zijn ondergedoken?
De Nederlandse regering in Londen en de illegaliteit leefden buiten 
de sfeer van de problemen, hoe Nederland zo goed mogelijk in stand te 
houden tegenover het radicalisme van de bezetter. Bij de bevrijding 
vervaagde deze visie op de achterliggende jaren, zodat de benaderings
wijze, die Londen en de illegaliteit voor de zuivering van de ambtenaren 
voorstonden, ging prevaleren. Het relaas dat volgt, moet hiervan uitgaan.
De voortvarendheid waarmee het nieuwe kabinet volgens Schermer- 
horns radiorede van 27 juni 1945 de zuivering wilde aanpakken, bleek 
uit Beels vaste voornemen om vóór 1 januari 1946 de zuivering van de 
ambtenaren te beëindigen. Reeds op 4 augustus verscheen in Staats
blad F 132 het KB van 2 augustus 1945, houdende vaststelling van het 
door de commissie-Cleveringa voorbereide Zuiveringsbesluit 1945, dat 
in de plaats kwam van het Zuiveringsbesluit 1944.
Vergeleken met het Zuiveringsbesluit 1944 verruimde het nieuwe be
sluit de categorieën van personen, waarop het van toepassing zou zijn. 
Het trof de groepen, genoemd in het Zuiveringsbesluit 1944 en het KB 
F 68 met uitzondering van de leden van de rechterlijke macht en de 
procureur-generaal bij de Hoge Raad, en verder werd het van toepas
sing op bijzondere en kerkelijke hoogleraren, hoogleraren aan bijzon
dere universiteiten en hogescholen en privaatdocenten,113 personen 
werkzaam bij bijzondere scholen en door de minister van Binnenlandse 
Zaken aan te wijzen groepen van personen, wier werkzaamheden over
eenkwamen met die van de genoemde categorieën, waarbij o.a. werd
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gedacht aan personen werkzaam bij diensten en instellingen als ver
voersbedrijven, waterleidingbedrijven en gas- en electriciteitsbedrijven, 
voorzover deze van privaatrechtelijke aard waren. Aan de beoorde- 
lingsgronden van het Zuiveringsbesluit 1944 werden twee uiterst rek
bare beoordelingsgronden toegevoegd, nl. het hebben laten blijken van 
een nationaal-socialistische geestesgesteldheid en het op andere wijze 
in ernstige mate te kort geschoten zijn in het betrachten van de juiste 
houding in verband met de bezetting. Eveneens werd de differentiatie 
in de strafmaatregelen opgenomen, waartoe reeds het KB F 69 de mo
gelijkheid had geopend door te verklaren dat een ambtenaar in ver
band met zijn houding tijdens de bezetting ook door disciplinaire maat
regelen ingevolge het Algemeen Rijksambtenarenreglement kon wor
den getroffen. Naast het ontslag, waaraan overigens niet meer auto
matisch het verval van rechten werd vastgekoppeld -  dus ook niet van 
de pensioenrechten -  waren derhalve mogelijk: terugzetting in rang of 
aanwijzing van een andere functie, gehele of gedeeltelijke inhouding 
van de bezoldiging, tijdelijke of permanente uitsluiting van bevordering, 
stilstand van periodieke verhoging van de bezoldiging, mondelinge of 
schriftelijke berisping met of zonder openbaarmaking en ten slotte 
overplaatsing.114 De procedure rond het nemen van de tuchtmaatrege
len onderging geen belangrijke wijziging. Voor het nemen van de 
lichtere maatregelen konden nu ook de lagere autoriteiten (bv. Com
missaris van de Koningin en burgemeester) bevoegd worden verklaard; 
men ging hiertoe spoedig over in de verwachting dat dit de zuivering 
zou versnellen. De maatregelen ten aanzien van personen, die niet in 
openbare dienst waren (bv. spoorwegpersoneel en personen in dienst 
van het bijzonder onderwijs) konden alleen worden opgelegd door de in 
hoogste instantie over betrokkene gestelde personen en besturen, met 
de mogelijkheid van ingrijpen door de betreffende minister of Com
missaris van de Koningin. Een verbetering was de mogelijkheid van 
beroep, indien inzake ontslag werd afgeweken van het advies van de 
Commissie van Advies (commissie-Scholten); beroep was dan moge
lijk bij de Kroon, de Raad van State, afdeling geschillen van bestuur, 
gehoord.
Op 17 augustus verscheen er in de Nederlandse Staatscourant een be
schikking van de minister van Binnenlandse Zaken, dat alles wat 
krachtens het Zuiveringsbesluit 1944 was geschied, moest worden ge
acht tot stand te zijn gekomen krachtens het nieuwe besluit; van de 
overgang van oud naar nieuw recht was daardoor geen stagnatie te 
vrezen.
In het kabinetsberaad over het nieuwe Zuiveringsbesluit115 vorm
den de verruiming van de beoordelingsgronden en de verdere'verfijning 
van het strafmaatregelenpakket -  punten waarop met name vanuit de 
illegaliteit was aangedrongen -  geen onderwerp van discussie; gezien
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het beleid van de regering in deze, zoals door Schermerhorn op 27 juni 
bekend gemaakt, lag dat ook voor de hand. Waar wel over werd ge
sproken, waren de benoemingen in bezettingstijd; zowel het Zuiverings
besluit 1944 als het nieuwe besluit hadden ook op deze gevallen be
trekking. Onder beide besluiten berustte de bewijslast, dat in strijd met 
de normen was gehandeld, bij de aanklager. Daarom zag Drees liever 
dat deze benoemingen werden geacht geldigheid te hebben verloren. 
Beel meende echter dat het Besluit Rechtsherstel Ontslagen Ambte
naren van 7 september 1944, Stbl. E 94, een wel voor dat doel hanteer
bare bepaling bevatte. Dit besluit regelde het herstel van de door de 
bezetter ontslagen ambtenaren in hun oude functie met volledige ver
goeding van het gederfde salaris; over de door de bezetter benoemde 
ambtenaren bepaalde het evenwel niet meer dan dat er na de bevrijding 
van het gehele land voorzieningen konden worden getroffen. Toch liet 
Drees zich toen door Beel overtuigen, ongetwijfeld in de wetenschap 
dat aan een dergelijke voorziening werd gewerkt. In oktober 1945 
kwam een door de commissie-Cleveringa voorbereide algehele herzie
ning van dit besluit in het kabinetsberaad aan de orde. Voorgesteld 
werd onder meer dat de vergoeding van het gederfde salaris voor door 
de bezetter ontslagen ambtenaren slechts zou gaan tot 70% in plaats 
van 100% -  zulks in verband met de moeilijke financiële situatie, 
maar tot groot ongenoegen van de GAC.116 Tevens werd voorgesteld 
de door de bezetter verrichte benoemingen van ambtenaren inderdaad 
als tijdelijk te beschouwen, maar voor deze ambtenaren wel een moge
lijkheid van beroep te creëren. Toen Drees dat te ver vond gaan en de 
ministers Ringers, Schermerhorn en Lieftinck hem hierin bijvielen, 
heeft Beel de mogelijkheid van beroep laten vallen,117 zodat Drees uit
eindelijk kreeg wat hij had verlangd. Het hier bedoelde besluit, hou
dende herziening van tijdens de bezetting verleende ontslagen en an
dere maatregelen ten aanzien van personen in overheidsdienst, kwam 
op 20 november 1945 tot stand en verscheen op 28 november 1945 in 
Staatsblad F 298.
Een ander punt uit het Zuiveringsbesluit 1945 dat in het kabinetsbe
raad de aandacht trok, was de uitzondering van de leden van de rech
terlijke macht en de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Er was veel 
kritiek geweest op het Zuiveringsbesluit 1944, omdat de gelding ervan 
voor deze personen niet strookte met hun onafhankelijke positie.118 
Tijdens het kabinetsberaad verdedigde Beel de wijziging van het Zui
veringsbesluit op dit punt door er op te wijzen dat de leden van de 
rechterlijke macht voor het leven waren benoemd en daarom aan de 
minister van Justitie de vrije hand moest worden gelaten, een opmer
king die Kolfschoten geenszins bevredigde, zeker niet nu het er op 
neerkwam dat hij een aparte regeling voor de rechterlijke macht moest 
ontwerpen.
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Beel wilde bovenal dat de zuivering op grond van het nieuwe besluit 
snel werd afgewikkeld. De gemoederen in den lande liepen vaak hoog 
op, vooral in ex-illegale kringen, onder de indruk dat de hoge ambte
naar buiten schot bleef en de kleine man zwaar werd getroffen; deze 
bron van onrust moest zo snel mogelijk worden weggenomen. De 
grootste moeilijkheid bleef echter dat ook het Zuiveringsbesluit 1945 
met zijn zeer vaag omschreven beoordelingsgronden niet een objectief 
beginsel bood en ook niet kon bieden, waardoor de verschillende ad
vies- en zuiveringscommissies zouden zijn gedwongen de talloze vari
aties in het hanteren van de normen tot een minimum te beperken. Al 
spoedig bleken de verschillende adviescommissies, door het Militair 
Gezag in eerste instantie ingesteld, door de burgerlijke autoriteiten 
overgenomen en ook na het totstandkomen van het Zuiveringsbesluit 
1945 gehandhaafd, milder te oordelen dan was verwacht. Om de ge
strengheid van de zuivering en de eenheid van handelen te waarborgen 
stelde de GAC in een schrijven van 4 augustus 1945 aan de regering 
voor de zuivering van de overheidsdiensten in handen te leggen van 
een onafhankelijk, administratief-rechterlijk college; de leden ervan 
zouden zich volledig moeten inzetten voor de zuivering, wat vertraging 
kon voorkomen. Het kabinet ging echter niet op deze suggestie in;119 
anders zou immers een geheel nieuw systeem moeten worden opge
bouwd, met alle consequenties van dien, o.a. de ook door de GAC en 
door het kabinet niet gewenste vertraging!
De Commissie van Advies (commissie-Scholten) bracht half augustus 
1945 de eerste twee adviezen uit volgens het nieuwe besluit120 en 
deinsde daarbij terug voor ontslag krachtens het Zuiveringsbesluit 1945 
vanwege de diffamerende werking ervan; de Commissie wilde liever te
ruggrijpen op het KB F 70 van mei 1945. Dit KB, dat het ongevraagd 
eervol ontslag regelde en dit ontslag niet maakte tot een zuiverings- 
maatregel in strikte zin, was door het Zuiveringsbesluit 1945 niet bui
ten werking gesteld. De Ministerraad was van mening dat, wanneer in 
ruime mate gebruik zou worden gemaakt van dit KB, het dan wel zo 
moest worden gewijzigd dat de wachtgeldregeling kon worden beperkt 
en het predikaat eervol kon vervallen.121 Het werd door het KB van 
10 oktober 1945, Stbl. F 221, in deze geest gewijzigd; dit KB, sluitstuk 
van de ambtelijke zuivering, zou uitsluitend toepassing vinden, wanneer 
na een onderzoek krachtens het Zuiveringsbesluit geen termen voor 
ontslag op grond van dat besluit aanwezig waren, maar toch de hou
ding van betrokkene in verband met de bezetting zodanig was geweest 
dat hij niet kon worden gehandhaafd.
Op 21 september hield Beel voor radio Herrijzend Nederland in de ru
briek „Excellenties op de Brug” een rede over de problematiek rond de 
zuivering.122 Hij trachtte de indruk te vestigen dat de zuivering, waar-
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van hij de reikwijdte uitvoerig aangaf, toch eigenlijk behoorlijk verliep 
en de organisatie van het zuiveringsapparaat een juiste behandeling 
van de gevallen garandeerde. Hij deelde mee dat door hem sinds de 
bevrijding ongeveer 400 personen uit de openbare dienst waren verwij
derd (onder het vorige kabinet waren er 193 verdwenen, van wie een 
aantal uiteraard onder de door Beel genoemde 400 moet worden gere
kend). Met inbegrip van deze gevallen had het Centraal Orgaan op de 
Zuivering van het Overheidspersoneel in totaal ten aanzien van 1450 
functionarissen rapport uitgebracht, 300 gevallen waren op dat moment 
in behandeling en in 265 gevallen had het Centraal Orgaan gemeend 
dat er geen grond was voor het opleggen van enige maatregel. Wat Beel 
echter niet vermeldde, was het aantal ambtenaren dat in afwachting 
van een beslissing was gestaakt of geschorst. Afgaande op publicaties in 
het Publicatieblad van het Militair Gezag en in de Nederlandse Staats
courant beliep dat aantal medio september vele duizenden. Het tegen- 
overelkaarstellen van dit aantal en het aantal afgedane zaken zou tac
tisch gezien natuurlijk niet verstandig zijn geweest; het zou het onbe
haaglijke gevoel over de geringe snelheid, waarmee de zuivering in de 
praktijk verliep, ondanks Beels maatregelen ter vereenvoudiging van 
de procedure, alleen maar hebben verhevigd. Toch liet Beel wel door
schemeren dat de aanvankelijke gedachte de zuivering in kort tijds
bestek te kunnen afronden, in feite op een desillusie was uitgelopen, 
ook voor de regering: tal van ambtenaren moesten gedurende lange tot 
zeer lange tijd wachten, eer zij konden vernemen of de tegen hen inge
brachte klachten steekhoudend waren bevonden, terwijl vrijwel als 
vaststaand moest worden aangenomen dat vele aangiften waren gedaan 
vanuit een laakbare mentaliteit. „In het bijzonder is de klacht van ver
traging in de afdoening gemotiveerd”, aldus Beel, „ten aanzien van de 
drie zuidelijke provinciën, welke reeds een jaar lang zijn bevrijd, terwijl 
eerst nu de eindbeslissingen ten aanzien van de z.g. gestaakte burge
meesters en ambtenaren kunnen worden genomen.” De belangrijkste 
oorzaak van de vertraging lag volgens Beel in de gefaseerde bevrijding 
van het land, waardoor o.a. de Commissie van Advies pas in een laat 
stadium had kunnen worden samengesteld; de eindbeslissing ten aan
zien van enkele hoge functionarissen, richtinggevend voor alle andere 
beslissingen, had op deze Commissie moeten wachten en „de Regeering 
wenschte tot eiken prijs te waken tegen voorbarige uitspraken en tegen 
een divergentie tusschen de in verschillende perioden genomen beslis
singen”.
De morele en maatschappelijke gevolgen van een lange staking of 
schorsing maakten dat die maatregelen op den duur werden gevoeld als 
een zeer zware straf; dit was daarvan nooit de bedoeling geweest. Daar
om verklaarde Beel op 31 oktober de Commissarissen van de Koningin 
en de burgemeesters van de vier grootste gemeenten bevoegd tot het
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opheffen van de staking en de schorsing in lichte gevallen; tegen 1 de
cember moest deze opheffing een feit zijn.
De centralisatie via het Centraal Orgaan ten behoeve van een uniforme 
rechtsbedeling had te zeer vertragend gewerkt. Bij de provinciale grif
fies waren weliswaar speciale afdelingen voor de zuivering ingesteld 
als verlengstuk van het Centraal Orgaan. Zij bezaten de bevoegdheid 
de lichte gevallen -  de gevallen waarin mocht worden verwacht dat ten 
hoogste een disciplinaire maatregel zou worden getroffen -  af te hande
len; welke gevallen als licht waren te beschouwen, werd door het Cen
traal Orgaan in een bijeenkomst met de hoofden van deze afdelingen 
ter provinciale griffie vastgesteld. Maar deze voorzieningen bleken niet 
voldoende te zijn om de gang van zaken te versnellen. Vandaar dat 
Beel op 31 oktober het zojuist genoemde besluit moest nemen.
Dit besluit betekende het heengaan van de leden van het Centraal Or
gaan. Zij dienden hun ontslag in, omdat zij van oordeel waren dat de 
eenheid van beoordeling voor alles ging, ook al zou dat een voortduren 
van staking en schorsing meebrengen. Beel aanvaardde hun ontslag, 
omdat opvoering van de snelheid op dat moment moest prevaleren; hij 
belastte een onder zijn ministerie staande directeur met de leiding van 
het Centraal Orgaan.123 Ook de GAC protesteerde tegen het besluit 
van 31 oktober. In een schrijven van 23 november aan Beel sloot zij 
aan bij het bezwaar van het Centraal Orgaan tegen de nieuwe regeling. 
Bovendien vreesde zij dat hoge ambtsdragers die zelf nog niet of onvol
doende waren gezuiverd (met name enkele Commissarissen van de Ko
ningin) oorzaak zouden worden dat vele functionarissen, die er wel 
voor in aanmerking kwamen, niet uit het bestuursapparaat zouden 
worden verwijderd. Ten slotte zag zij het gevaar dat in de gevallen, 
waarin een gestaakte ambtenaar weer in dienst werd genomen, deze 
hervervulling van het ambt zou kunnen prejudiceren op de eindbeslis
sing.124
De Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van 11 de
cember 1945125 gaf in de paragraaf Zuivering Ambtenaren in het kort 
aan, hoe op dat moment het zuiveringsapparaat functioneerde. De ad
viescommissies hadden inmiddels nagenoeg alle hun taak beëindigd, 
zodat mocht worden verwacht dat de zuivering, althans voor zover het 
de onder het ministerie van Binnenlandse Zaken ressorterende cate
gorieën van overheidspersoneel betrof, rond 1 februari 1946 praktisch 
geheel zou zijn voltooid; dus de zuivering van andere categorieën (an
dere ministeries, gemeenten, bedrijven als de Spoorwegen e.d.) zou 
daarna nog voortduren. Was aanvankelijk gedacht aan 1 januari 1946, 
waarop de zuivering van de ambtenaren kon worden afgesloten, nu 
werd het 1 februari van dat jaar en dan gold de verwachting nog slechts 
een bepaalde groep!
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Het gematigd optimisme, dat uit de Regeringsnota sprak, vond dan ook 
nauwelijks weerklank in de Tweede Kamer. Daar werd op 11, 17, 18 
en 22 januari 1946 uitvoerig gedebatteerd over het hele terrein van de 
zuivering, dus ook bv. over de zuivering van de rechterlijke macht, de 
studenten, de pers en het bedrijfsleven; in tijdsduur betekende deze 
discussie een record in de Voorlopige Staten-Generaal. In het algemeen 
verdedigden de katholieke en liberale sprekers een gematigd beleid, 
gematigder dan de regering voerde; de anti-revolutionaire, de socialis
tische en de communistische woordvoerders stonden daarentegen een 
standpunt voor, dat met betrekking tot de zuivering menigmaal verder 
ging dan de regering bepleitte. Ten aanzien van de zuivering van de 
ambtenaren vormden de trage gang van zaken en het gebrek aan een
heid bij de rechtsbedeling het hoofdthema; om dit gebrek aan te tonen 
kwam vrijwel iedere spreker met een paar voorbeelden van een te 
slappe of te strenge zuivering en van het meten met verschillende ma
ten; door de ruime aandacht die de pers aan de zuivering besteedde, 
door de vele brochures en de verschillende adressen die de Staten-Ge- 
neraal bereikten, lagen de voorbeelden voor het opscheppen.
Wat zag men als oorzaak? De woordvoerders van de fracties der 
ARP,126 de Liberale Staatspartij,127 de VDB128 en de RKSP-KVP129 
wezen hiervoor niet alleen op de verschillende samenstelling en opvat
tingen van de advies- en zuiveringscommissies, maar ook op de steeds 
verdergaande verbreding en nuancering van het oorspronkelijke Zui
veringsbesluit 1944, hetgeen enerzijds verwarring in de hand had ge
werkt, anderzijds steeds meer ruimte had geboden voor subjectieve be
oordeling. Om de indruk weg te nemen dat men dit deze regering 
mocht aanwrijven -  er bestond overigens bij meerdere sprekers, vooral 
bij die van de SDAP-fractie, begrip voor de moeilijkheden waarvoor 
het kabinet zich geplaatst zag -  benadrukte Le Poole dat het vitium 
originis lag in de Londense besluitenwetgeving, die de Nederlanders 
had opgesplitst in goede vaderlanders en landverraders, met welk uit
gangspunt men al spoedig niet bleek te kunnen werken.
Menige spreker130 was het er over eens dat veel onvrede had kunnen 
worden voorkomen, indien men direct na de bevrijding enige ondubbel
zinnige voorbeelden had gesteld en topfunctionarissen had aangepakt. 
Met name het geval van secretaris-generaal Frederiks, die op 11 janu
ari 1946 op grond van het KB F 221 eervol ontslag had gekregen, stak 
deze sprekers; zij vroegen zich af, hoe het te rijmen viel dat ambtena
ren met heel wat minder verantwoordelijkheid in een eerder stadium 
onevenredig zwaar waren gestraft en Frederiks er op een wijze af
kwam dat hij bv. zelfs wachtgeld kreeg uitgekeerd. Juist om geen mis
verstanden te laten bestaan, zowel ten aanzien van de persoon in 
kwestie zelf als ten aanzien van de publieke opinie, drongen Le 
Poole131 en Kortenhorst132 aan op publikatie van de motivering van de
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genomen beslissing in dit geval en in het geval van de andere secre
tarissen-generaal, waarbij Kortenhorst zelfs pleitte voor een behande
ling van het beleid van de secretarissen-generaal in de Kamer; beiden 
lieten zich niet uit over de uitspraak ten aanzien van Frederiks, maar 
lieten wel doorschemeren dat zij hem te streng behandeld vonden, dit 
in tegenstelling tot Gerben Wagenaar (CPN),133 die sprak van een 
zoenoffer voor de illegaliteit!
Naar aanleiding van het sterk op de voorgrond treden van het geval- 
Frederiks kwamen van verschillende kanten134 vragen over de geldig 
heid van de „Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door 
de bestuursorganen van het rijk, de provinciën, de gemeenten, water
schappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het daarbij in 
dienst zijnde personeel en door het personeel in dienst bij spoor- en 
tramwegen in geval van een vijandelijke inval”. Deze Aanwijzingen 
waren door de regering in mei 1937 opgesteld en bevatten, op basis 
van het Landoorlogreglement, voorschriften voor de genoemde be
stuursorganen en het personeel daarvan, wat zij bij een vijandelijke 
inval hadden te doen en te laten; de belangrijkste punten uit de Aan
wijzingen waren dat men in het belang van het Nederlandse volk op 
zijn post diende te blijven, dat men moest protesteren tegen volkenrech
telijk ongeoorloofde handelingen van de vijand, dat men zich van vij
andelijke daden jegens de bezetter had te onthouden en dat men mee 
moest werken, indien de bezetter persoonlijke diensten van de bevol
king eiste voor de voorziening in de behoeften van het bezettingsleger. 
Na de bevrijding deden ambtenaren ter rechtvaardiging van hun ge
drag regelmatig een beroep op de Aanwijzingen, die in 1943 door de 
regering vanuit Londen nog eens waren toegelicht door bekrachtiging 
van een in bezet gebied door een drietal juristen (jhr. mr. dr. L.H.N. 
Bosch ridder van Rosenthal, Commissaris van de Koningin in Utrecht; 
jhr. dr. M.L. van Holthe tot Echten, oud-burgemeester van Zeist; prof. 
mr. dr. J.H.W. Verzijl, hoogleraar te Amsterdam) opgesteld Commen
taar op de Aanwijzingen.135 In de Tweede Kamer erkende men dat de 
Aanwijzingen bedoeld waren geweest voor een oorlogssituatie, waarin 
het Landoorlogreglement voorzag, dus niet voor een situatie, waar 
sprake was van een totale oorlog, maar dat nam volgens de sprekers 
niet weg dat de Aanwijzingen in menig geval als leidraad hadden ge
golden. Met name Kortenhorst,136 die zijn standpunt in zijn in de zomer 
van 1945 verschenen brochure „Was samenwerking met den vijand 
geoorloofd?”137 had neergelegd en in dit debat het begrip collaboratie 
opnieuw analyseerde, drong er met klem op aan dat een beroep op de 
Aanwijzingen zeer serieus werd bekeken. Eigenlijk alleen Van der Goes 
van Naters (SDAP)138 en Smallenbroek (ARP)139 wilden uiterst voor
zichtig zijn bij een dergelijk beroep, juist vanwege het feit dat de Aan
wijzingen niet waren geschreven voor de situatie die zich had voorge-
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daan; de vraag of de Nederlandse regering in 1937 kon hebben gedacht 
aan een andere bezetting dan een van Nazi-Duitsland werd door deze 
afgevaardigden overigens niet besproken.
Adviezen voor een versnelling van de zuivering en voor het tegengaan 
van de rechtsongelijkheid kwamen nauwelijks aan de orde; men beperk
te er zich veelal toe in een groot aantal concrete gevallen de gang van 
zaken te veroordelen en de regering aan te sporen de graadmeter 
nauwkeuriger te laten werken naarmate de te zuiveren persoon een 
hogere en meer verantwoordelijke positie had ingenomen. De opmer
king van Sweens (RKSP-KVP)140 dat hij als christenmens niet kon 
aanvaarden dat hij die fouten had gemaakt, niet voor vergeving in aan
merking kwam, en de gedachte van Wendelaar141 om ter vergemakke
lijking van een snelle rechtsbedeling het aandeel van de illegaliteit in 
de verschillende commissies zo klein mogelijk te maken, mochten dan 
bedoeld zijn als positieve bijdragen aan de oplossing van het probleem 
van de zuivering, de realiseerbaarheid was nogal gering.
Het verweer van Beel142 kon niet groots zijn, noch volledig bevredi
gend, vanwege het retrospectieve en incidentele karakter van de ver
schillende opmerkingen; bovendien had hij er zich reeds lang bij neer
gelegd dat objectieve normen bij de beoordeling ontbraken en dat het 
er slechts om kon gaan de subjectiviteit zoveel mogelijk terug te drin
gen. Hij zette nog eens uiteen hoe de zuivering in de praktijk verliep en 
herhaalde dat de organisatie nu voldoende waarborgen bood voor een 
goede rechtsgang; hij ging ervan uit dat algemene instemming met het 
regeringsbeleid bij de grote verscheidenheid van inzichten, zowel in de 
Kamer als daarbuiten, nooit kon worden bereikt. De commissie-Schol- 
ten had inmiddels in 2571 gevallen advies uitgebracht. Op 11 januari 
had Beel aan de Commissarissen van de Koningin te verstaan gegeven 
dat hij vóór 1 februari ten aanzien van de burgemeesters tot een beslis
sing inzake ontslag of terugkeer in het ambt wilde komen; het Centraal 
Orgaan had een week later van de 699 aanhangige procedures rond 
burgemeesters er 580 afgedaan. Omtrent het provinciaal personeel 
werd nog een 70-tal adviezen van het Centraal Orgaan ingewacht. In 
de zuivering van het gemeentepersoneel verwachtte de minister een 
versnelling na voltooiing van de zuivering van de burgemeesters; dan 
zouden alle krachten op dat onderdeel kunnen worden geconcentreerd. 
Over de geldigheid van de Aanwijzingen merkte Beel op dat de rege
ring de Aanwijzingen weliswaar erkende, maar daarbij aantekende dat 
de richtlijnen tekort moesten schieten, omdat de bezetter niet het inter
nationale recht, geldende in geval van landoorlog, in acht had geno
men; de richtlijnen vormden ook allerminst het enige richtsnoer voor 
de ambtenaar: in het Commentaar van 1943 werd er op gewezen dat 
ieder de hem opgedragen taak ook aan zijn eigen geweten en aan de 
wet moest toetsen. Een beroep op de Aanwijzingen ging dus niet op,
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aldus Beel, wanneer men was overgegaan tot door de bezetter geëiste 
handelingen, die waren gericht op een onderwerping van de geest van 
het volk aan de nationaal-socialistische ideologie, en wanneer men zich 
niet had verzet tegen maatregelen van de bezetter van dezelfde strek
king.
Uitvoerig stond Beel stil bij het geval-Frederiks. Onmiddellijk na de 
bevrijding was Frederiks door hem gestaakt en had hij het onderzoek in 
handen gegeven van een op 18 juni ingestelde commissie onder voorzit
terschap van staatsraad mr. dr. A.A.L. Rutgers. Deze commissie bracht 
op 6 september rapport uit, voornamelijk gebaseerd op de brochure 
„Op de bres 1940-1944”, waarin Frederiks zijn eigen beleid uitvoerig 
had beschreven en verdedigd. De commissie stelde voorop dat aan de 
goede bedoelingen en de vaderlandslievende gezindheid van Frederiks 
niet kon worden getwijfeld, maar de commissie had zich op het stand
punt geplaatst dat „op een zoo vooraanstaanden en leiding gevenden 
post zich slechts een principieel beleid laat verdedigen, omdat alleen 
een dergelijke politiek duidelijk richting geeft en daarom tevens bij de 
uitvoerende organen de krachten versterkt, die noodig zijn om aan de 
eenmaal aanvaarde en juist geachte beginselen getrouw en daarmede te
vens eensgezind te blijven. Onder principieel beleid verstaat de com
missie in dit verband een politiek, die aan bepaalde richtsnoeren (bij 
voorbeeld geen medewerking ten dienste van zuiver Duitsche belangen, 
geen rassenonderscheiding, geen bevordering van NSB-heerschappij) 
vasthoudt en geen afwijking daarvan accepteert. . . .  Met de aanvaar
ding van dit standpunt beseft de commissie een keus te hebben gedaan, 
die tot veroordeeling van het beleid van den heer Frederiks moest voe
ren. De heer Frederiks namelijk is een overtuigd opportunist, tegenstan
der van elke principieele politiek. Slechts één beginsel hangt hij aan: 
het bestuursapparaat zoveel mogelijk op gang houden.” De commissie 
meende, aldus nog steeds Beel in de Tweede Kamer, dat Frederiks te 
goeder trouw had gefaald in zijn beleid, dat voor toepassing van het 
Zuiveringsbesluit daarom geen reden bestond. Toch zou Frederiks niet 
in zijn functie gehandhaafd kunnen blijven, omdat hij daartoe het no
dige algemene vertrouwen had verloren. De commissie-Rutgers advi
seerde dan ook tot het verlenen van eervol ontslag met toepassing 
van het KB F 70 (later dus vervangen door het KB F 221). De com- 
missie-Scholten nam dit advies op 18 december over, zo Iaat pas om
dat Scholten als gevolg van een ongeval enige weken aan het ziekbed 
was gebonden geweest. Op grond van dit chronologisch overzicht 
meende Beel zich te kunnen vrijwaren van verwijten, dat in het geval- 
Frederiks te traag was gehandeld; ongetwijfeld zal echter in de publieke 
opinie de mening de overhand hebben gehad dat de beslissing al na 
een paar weken na de bevrijding had kunnen en moeten vallen. Beel 
was overigens bereid om het rapport van de beide commissies aan de
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Kamer over te leggen, zonder evenwel enigerlei toezegging te doen voor 
de rapporten betreffende de overige secretarissen-generaal. De kritiek 
op de inhoudelijke kant van de beslissing -  te slap (Wagenaar) en te 
fors (Le Poole en Kortenhorst) -  legde hij naast zich neer: hij achtte de 
beslissing juist, doordat enerzijds terecht Frederiks in zijn eer onaange
tast bleef, doch hij anderzijds niet werd gehandhaafd vanwege het ont
breken van het vertrouwen, of anders gezegd, omdat hij had gefaald 
leiding te geven waar op grond van zijn positie leiding had mogen wor
den verwacht.143 In tweede termijn zegde Beel, na persisteren van Kor
tenhorst, toe ook ten aanzien van de overige secretarissen-generaal de 
rapporten over te leggen.144
In één opzicht kon Beel de Kamer, zij het na fors aandringen van en
kele leden, volledige voldoening schenken. Het betrof hier eigenlijk niet 
een onderdeel van de zuivering, maar van het rechtsherstel, welke 
kwestie door verschillende sprekers tijdens het zuiveringsdebat naar 
voren was gebracht. Het ging nl. om de 70%-vergoeding van het ge
derfde inkomen aan door de bezetter ontslagen ambtenaren. Sweens,145 
Smallenbroek146 en Goedhart147 hadden tegen deze regeling in eerste 
termijn ernstig bezwaar gemaakt, mede nadat zij door de GAC op de 
situatie waren gewezen;148 volgens Smallenbroek was hierdoor een pre
mie gesteld op een slappe houding en op ongehoorzaamheid aan de 
wettige regering. Beel gaf toe dat volledige schadeloosstelling als uit
gangspunt gold, maar dat de financiële situatie had gedwongen tot deze 
oplossing. Overigens toonde hij zich bereid om voor gevallen dat amb
tenaren door een samenloop van omstandigheden bijzonder zwaar wa
ren getroffen, een uitweg te zoeken.149 Burger bleek hiermee niet te
vreden; hij diende mede namens de fracties van de RKSP-KVP, ARP 
en CHU een motie in om de bedoelde ontslagen in hun materiële ge
volgen als nimmer verleend te beschouwen. Nadat Beel de toezegging 
had gedaan het probleem van de vergoedingen in het kabinet opnieuw 
aan de orde te zullen stellen, werd de motie ingetrokken.150 Op 11 fe
bruari ging de Ministerraad alsnog akkoord met een 100%-schade- 
vergoeding, zij het tot een maximum van ƒ 9000,—. Ruim twee maan
den later had de Kamer nog niets vernomen, hetgeen Burger de vraag 
deed stellen hoe het er mee stond. Beel antwoordde dat een wetsont
werp in een vergevorderde staat van voorbereiding verkeerde.151 Op
9 mei werd het inderdaad ingediend,152 maar de openbare behandeling 
vond pas tegen het einde van het jaar plaats (in de Tweede Kamer op 
29 november en in de Eerste Kamer op 27 december 1946). De wet 
verscheen op 31 december in het Staatsblad (G 401, Wet Rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946).
Zoals reeds opgemerkt, was de zuivering op 1 februari bij lange na 
niet voltooid; dat gold ook op het terrein, waarop Beel zelf de beslissin
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gen moest nemen. Medio mei 1946 waren door hem 3.054 ambtenaren 
krachtens het Zuiveringsbesluit ontslagen en 73 krachtens het KB 
F 221; in slechts 65 gevallen was een disciplinaire maatregel opgelegd 
krachtens het Zuiveringsbesluit.153 In augustus 1946 deelde Beel aan 
de Tweede Kamer mee dat in totaal 27.000 gevallen aanhangig waren 
gemaakt; daarvan waren er op dat moment 8.000 nog niet afgedaan, 
900 personen waren nog gestaakt en 6.300 geschorst. Krachtens het 
Zuiveringsbesluit waren toen 6.300 ambtenaren ontslagen, krachtens 
het besluit F 221 220; in 5.500 gevallen was een disciplinaire maat
regel opgelegd.154 Bij een bedrijf als de Spoorwegen werd de zuivering 
pas afgesloten in 1948; daar werden in totaal in 2.431 gevallen, d.w.z. 
ongeveer 8% van het oude personeel, maatregelen opgelegd.155
Voor de voormalige illegaliteit was de lange duur van de zuivering een 
bittere teleurstelling. Nog meer was dat het geval met de wijziging in 
de aan te leggen normen; dit werd naar het oordeel van de illegaliteit 
in de hand gewerkt door de door Beel eind oktober 1945 verleende de
legatie van de mogelijkheid om stakingen en schorsingen in bepaalde 
gevallen op te heffen; juist in deze mogelijkheid zagen volgens de GAC 
vele oud-illegalen een belangrijke oorzaak van de mislukking van de 
zuivering. Vanuit het gevoel van teleurstelling liet de GAC zich nog 
hoofdzakelijk in met zuivering in incidentele gevallen.156

c. De rechterlijke macht
Dat de rechterlijke macht om principiële redenen, nl. de onafhankelijke 
positie ervan, moest worden onttrokken aan de werking van het Zui
veringsbesluit, in ieder geval voor wat betrof die leden die vóór 10 mei 
1940 waren benoemd, was reeds spoedig tot de regering doorgedron
gen. Kolfschoten nam in de Ministerraadsvergadering van 17 juli 1945 
weliswaar met verbazing kennis van Beels voorstel omtrent het nieuwe 
Zuiveringsbesluit, maar een week later had hij het grondpatroon voor 
de zuivering van de rechterlijke macht gereed: er moest een afzonder
lijk college komen, dat buiten de minister om een einduitspraak zou 
geven.157 Afwijking van de Grondwet (art. 173, nu art. 180), die alleen 
de Hoge Raad de bevoegdheid gaf leden van de rechterlijke macht af 
te zetten of te ontslaan, leek gerechtvaardigd gezien de heersende ver
trouwenscrisis rond de Hoge Raad.
Op 2 oktober 1945 aanvaardde de Ministerraad zonder noemenswaar
dige discussie de uitwerking van het grondpatroon. Op 30 oktober ver
schenen in het Staatsblad twee KB’s. Onder het ene, F 242 van 26 ok
tober 1945, houdende nadere regelen aangaande de zuivering van de 
rechterlijke macht, vielen de leden, met rechtspraak belast, en de pro- 
cureur-generaal bij de Hoge Raad, voor zover zij waren benoemd vóór
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10 mei 1940. Zij konden worden ontslagen, indien zij hadden doen 
blijken van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk of aan het staats
hoofd, indien zij door gedragingen of uitlatingen blijk hadden gegeven 
van een nationaal-socialistische geestesgesteldheid of indien zij bij de 
vervulling van hun taak tijdens de bezetting in ernstige mate op voor de 
Nederlandse rechtsbedeling schadelijke wijze te kort waren geschoten. 
In afwachting van een beslissing omtrent de noodzakelijkheid van ont
slag kon men door de minister van Justitie worden gestaakt of ge
schorst. Het ontslag, met de mogelijkheid van verlies van alle rechten, 
zou worden opgelegd door een door de Kroon te benoemen, uit vijf 
leden bestaande Hoge College voor de Rechterlijke Macht. Discipli
naire maatregelen waren niet mogelijk; wel kon het Hoge College ad
viseren een lid niet in een hogere rang te benoemen of, indien betrok
kene werd ontslagen, in een andere rang te benoemen. Het Hoge Col
lege kon ambtshalve en verder op verzoek van de minister van Justitie 
of van een Rechterlijke Zuiveringsraad, die in het ressort van ieder 
gerechtshof zou worden ingesteld een onderzoek instellen. Met dit KB 
kwam de bevoegdheid tot zuivering van de leden van de rechterlijke 
macht door het Militair Gezag of door andere autoriteiten op grond 
van het Zuiveringsbesluit 1944 te vervallen; de op grond van dat 
besluit reeds genomen maatregelen bleven wel van kracht, tenzij het 
Hoge College anders besliste.
Het andere KB, F 243, eveneens van 26 oktober 1945, houdende vast
stelling van nadere regelen ten aanzien van de in de bezettingstijd be
noemde en ontslagen leden der rechterlijke macht, deed een aantal ar
tikelen van het Besluit Tijdelijke Organisatie der Rechterlijke Macht 
van 19 februari 1944, Stbl. E 13, vervallen, en wel die volgens welke de 
tijdens de bezetting benoemde rechterlijke ambtenaren tijdelijk gehand
haafd bleven ten einde een desorganisatie te voorkomen. Dezen zouden 
nu door de minister van Justitie, eventueel na verkregen advies van het 
Hoge College, worden ontslagen; de ontslagen die tijdens de bezetting 
waren gevallen, konden worden bestendigd. Wilde de minister overgaan 
tot herbenoeming van hen, dan moest hij advies inwinnen bij de Rech
terlijke Zuiveringsraden.
Krachtens F 242 zijn in totaal slechts 16 onderzoeken ingesteld; in no
vember 1946 was in vier gevallen ontslag aangezegd, terwijl één onder
zoek nog niet was afgerond. F 243 vond toepassing in 397 gevallen; 
daarvan behielden er in november 1946 67 definitief hun ontslag en in 
twee gevallen moest nog een uitspraak worden gedaan.158
Bijzondere aandacht verdient de zuivering van de Hoge Raad. Zij heeft 
na 5 mei 1945 anderhalf jaar de gemoederen in beweging gehouden. 
Voor het kabinet-Schermerhom-Drees vormde zij wellicht het minst 
begeerde deel van de weinig aantrekkelijke taak, die bijzondere rechts
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pleging en zuivering meebrachten. Voor alles gold de vertrouwenscrisis 
rond de Hoge Raad zo snel mogelijk te beëindigen. Niet voor niets 
werd pas eind oktober 1945 met de zuivering van de rechterlijke macht 
een begin gemaakt; het was namelijk onvermijdelijk gebleken dat eerst 
bepaalde aspecten van de zuivering van de Hoge Raad moesten worden 
opgelost en begin oktober 1945 had de regering haar oordeel over de 
houding van de Hoge Raad tijdens de bezetting en de in deze verder te 
volgen weg gevormd.
Een van de voornaamste grieven tegen de Hoge Raad -  reeds in de ille
gale pers naar voren gebracht -  was het wijzen van het zgn. toet- 
singsarrest van 12 januari 1942. Hierin ontzegde de Hoge Raad de Ne
derlandse rechter de bevoegdheid om door of namens de bezetter uitge
vaardigde verordeningen te toetsen aan het Landoorlogreglement van 
1907; art. 43 van deze volkenrechtelijke regeling bepaalde dat de bezet
ter bij het nemen van de maatregelen tot herstel en verzekering van de 
openbare orde en het openbare leven de in het land geldende wetten 
moest eerbiedigen. Andere bezwaren betroffen het achterwegeblijven 
van protest tegen het ontslag van de joodse president van de Hoge 
Raad, mr. L.E. Visser, tegen de benoeming van de „deutschfreund- 
liche” prof. mr. J. van Loon tot diens opvolger en tegen een viertal an
dere benoemingen tot Raadsheer; de beëdiging van de vrederechters; 
het overlaten van het initiatief aan lagere rechters, bv. bij het verzet te
gen de wederrechtelijke behandeling in het kamp te Ommen van door 
Nederlandse rechters tot gevangenisstraf veroordeelde personen; het 
aan zich voorbij laten gaan van het ontslag van twee Raadsheren van 
het gerechtshof te Leeuwarden wegens een door dat Hof gewezen ar
rest, dat verband hield met de laatstgenoemde kwestie. Bovendien had 
de illegaliteit verwacht dat de Hoge Raad de leiding zou hebben geno
men in het verzet tegen het in toenemende mate onrechtmatig optreden 
van de bezetter; met name het uitblijven van protest tegen de arbeids
inzet was gewraakt.159
Tot verdediger van het beleid van de Hoge Raad wierp zich het oudste 
Raadslid, mr. N.C.M.A. van den Dries, op die terstond na de bevrij
ding, zoals ook Frederiks deed, een apologie liet verschijnen.160 Tegen 
de opvatting dat er voldoende aanleiding was geweest om protesten te 
laten horen en zelfs om af te treden, stelde hij dat de „Aanwijzingen” 
van 1937 het staken van de werkzaamheden niet duldden: het belang 
van het Nederlandse volk was er niet mee gebaat; het neerleggen van 
de taak door de Hoge Raad zou zijn gevolgd door een zelfde actie van 
een groot deel van de overige rechterlijke macht, waarna de bezetter de 
rechtsbedeling of in eigen hand zou hebben genomen of onverzorgd 
zou hebben gelaten.
Een zestal juristen reageerde onmiddellijk scherp op deze verdedi
ging.161 De meesten van hen hadden deel uitgemaakt van de commissie
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van juristen, die reeds tijdens de bezetting aan de regering in Londen 
een advies had uitgebracht betreffende de houding van de Hoge Raad. 
Deze commissie had die houding in afwijking geoordeeld van wat van 
de Hoge Raad had mogen worden verwacht; zij had het de beste oplos
sing geacht, dat de leden van de Hoge Raad na de bezetting vrijwillig 
zouden aftreden. Als dezen daartoe niet bereid zouden blijken, zou 
naar haar oordeel de regering het gehele college terzijde moeten stellen 
om daarmee te accentueren dat het niet ging om het beleid van een en
kele rechter, maar om het beleid van het college in zijn totaliteit. Een 
dergelijke handelwijze zou volgens de commissie niet in strijd komen 
met de grondwettelijke onafzetbaarheid van de rechterlijke macht. De 
onafzetbaarheid was geen doel in zichzelf, maar slechts een middel tot 
bereiking van hogere belangen en tot handhaving van traditionele be
ginselen van het staatsbeleid; als de rechter echter bv. terreur sanctio
neerde, dan faalde het middel. Wel benadrukte de commissie dat tijdens 
de bezetting aangebleven Raadsheren, tegen wie geen bezwaar bestond, 
opnieuw zouden moeten kunnen worden benoemd.162 
De Hoge Raad zetelde sedert het einde van 1942 in Nijmegen, waar hij 
zitting hield in de aula van de door de bezetter gesloten Katholieke 
Universiteit.
De toenmalige minister van Justitie, dr. G J. van Heuven Goedhart, 
handelde in de geest van deze commissie van juristen, toen hij in sep
tember 1944 krachtens het Zuiveringsbesluit 1944 het Militair Gezag 
opdracht gaf drie leden van de Hoge Raad te ontslaan, onder wie Van 
Loon, en mr. L.A. Nypels, die reeds vóór de oorlog in functie was en, 
twee door de bezetter benoemde leden te schorsen.163 De staking van 
de overige leden, waartoe het Militair Gezag reeds was overgegaan, 
bleef gehandhaafd.164 Bij het Noodbesluit Rechterlijke Organisatie van 
23 december 1944, Stbl. E 154, werd de mogelijkheid van beroep in 
cassatie opgeschort. Dit weinig doordachte ingrijpen van het eerste ka
binet-Gerbrandy heeft vele complicaties veroorzaakt en de afdoening 
van de zuivering van de rechterlijke macht aanmerkelijk vertraagd.
De behandeling van de leden die vóór 10 mei 1940 waren benoemd, 
werd door de betrokkenen zeer kwalijk genomen:165 zij strookte niet 
met de constitutionele onafzetbaarheid van leden van de rechterlijke 
macht behoudens de mogelijkheid van ontslag bij uitspraak van de 
Hoge Raad; men zag voor de toenmalige verhoudingen de schaduwzij
den van deze regeling wel in, maar zolang op dit punt de constitutie 
niet zou worden gewijzigd, stelde men zich op het standpunt, dat deze 
onverbiddelijk gold; een beroep op noodrecht wenste men niet te ac
cepteren. De schorsing van Nypels en de staking van de overige leden 
kwamen ook hierom hard aan, omdat men -  onder voorbijgaan aan de 
opzet van het Zuiveringsbesluit -  meende dat, voordat tot een derge
lijke maatregel kon worden overgegaan, een behoorlijk onderzoek had
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moeten hebben plaatsgehad, zeker waar het leden van een college be
trof, waarmee de minister niets van doen had.166
Onder het tweede kabinet-Gerbrandy, waarin Gerbrandy zelf ad inte
rim de portefeuille van Justitie beheerde, werden de maatregelen terug
gedraaid, behoudens ten aanzien van de door de bezetter benoemde 
NSB-leden; dezen waren inmiddels allen ontslagen. Op 26 april 1945 
ontvingen de betrokken leden van de Hoge Raad bericht dat de staking 
was opgeheven; de beschikkingen dateren echter van 19 mei 1945, 
terwijl de schorsing van Nypels ongedaan werd gemaakt bij beschikking 
van 23 juni 1945.167 Deze maatregelen, getroffen door het Militair 
Gezag, hadden niet de instemming van Gerbrandy; hij was het in deze 
geheel eens met de handelwijze van zijn voorganger Van Heuven Goed
hart. Wij achten het waarschijnlijk dat het Militair Gezag de stakingen 
op 26 april ophief en dat Gerbrandy daarin heeft berust met de motie
ven, zoals zij op 19 mei werden geformuleerd, maar dat Gerbrandy de 
leden die waren blijven zitten, op basis van het Zuiveringsbesluit had 
willen ontslaan. Na zijn terugkeer in Den Haag belegde Gerbrandy een 
bespreking met een viertal leden van de Hoge Raad, waarna hij op 
21 juni 1945 tot de leden van de Hoge Raad, die vóór 10 mei 1940 
waren benoemd en op het moment van de bevrijding in het college zit
ting hadden, een uitvoerig schrijven richtte. Hierin gispte hij scherp de 
houding van de leden van de Hoge Raad tijdens de bezetting. De slot
alinea van dit schrijven luidt als volgt: „Ik heb mij ernstig beraden wat 
verder te doen. Mijn oordeel is gevormd. Ik heb bezwaar mijn opvolger 
in de noodzakelijkheid te brengen de geheele zaak nog eens van nieuws 
aan ter hand te nemen. Daarom heb ik besloten U te verzoeken zelf 
de noodige consequentie te trekken. Ware ik in Uw geval, die conse
quentie zou zijn: vrijwillig heengaan.”168 Dit was de situatie die Kolf
schoten aantrof.
Op 2 juli, een week na zijn benoeming dus, ontving Kolfschoten de 
twee oudste Raadsheren. Dezen deelden mee dat de leden van de Hoge 
Raad uit protest tegen de ondergane behandeling weigerden in over
weging te nemen ontslag te vragen; zij verzochten om herstel van de 
opgeschorte rechtspraak in cassatie.
Toen Kolfschoten in de Raad voor Binnenlands Bestuur op 25 juli 
1945 zijn grondpatroon van de zuivering van de rechterlijke macht aan 
de orde stelde, rees de vraag wat er ten aanzien van de Hoge Raad 
moest gebeuren. Zelf wilde hij, in tegenstelling tot Beel, deze kwestie 
apart behandeld zien. Schermerhorn maakte onderscheid tussen de 
Hoge Raad als college en de leden van de Hoge Raad persoonlijk; voor 
wat het eerste betrof bestond er zijns inziens geen zuiveringskwestie, 
maar was er eventueel aanleiding voor een uitspraak van de regering. 
Drees, die de verantwoordelijkheid voor een ontslag door de regering
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niet wilde dragen, maar bereid was een protest te laten horen, en Kolf
schoten stemden hiermee onmiddellijk in. Een dergelijke verklaring zou 
dan volgens Kolfschoten gepaard moeten gaan met een afkeuring van 
de wijze waarop het eerste kabinet-Gerbrandy de kwestie had behan
deld en het Hoge Raad-probleem als het ware had geschapen; daar
naast kon dan nog altijd tegen bepaalde leden op grond van hun indi
viduele misdragingen worden opgetreden. Lieftinck opperde het denk
beeld een kleine commissie uit de Ministerraad te vormen die een pre
advies aan de Ministerraad zou uitbrengen, nadat zij een deputatie van 
de Hoge Raad had gehoord; zelf stond hij op een standpunt dat verder 
ging dan dat van Schermerhorn, Drees en Kolfschoten: meende de 
Ministerraad op grond van het pre-advies dat de Hoge Raad zou moe
ten verdwijnen, dan moest de regering ook een voorstel daartoe aan het 
parlement doen. Het denkbeeld van een commissie werd aanvaard; 
Logemann, Kolfschoten en Schermerhorn namen er zitting in.
Ondanks protesten van de GAC vond in de maand augustus een aantal 
malen een gesprek plaats tussen de commissie en een delegatie uit de 
Hoge Raad. In een schrijven van 7 augustus aan Kolfschoten identifi
ceerde de GAC zich met het oordeel van de juristencommissie uit de 
bezettingstijd en drong zij op een spoedig onderzoek aan.169 
In de Ministerraadsvergadering van 28 augustus bracht de commissie 
verslag uit van de besprekingen. Het had nogal moeite gekost om de 
delegatie uit de Hoge Raad begrip bij te brengen voor de positie, waar
in de Raad verkeerde. De keuze die door de Hoge Raad was gedaan, 
hadden de kabinetsvertegenwoordigers weliswaar in al haar reletiviteit 
aanvaard, maar zij hadden duidelijk te verstaan gegeven dat zij deze 
keuze betreurden en zelf een andere zouden hebben gedaan! Het voor
stel was besproken om afkeuring te laten blijken door af te wijken van 
de grondwettelijke procedure en een buitenstaander tot president te 
doen benoemen, i.c. prof. mr. E.M. Meijers. Dit zou echter voor de 
leden van de Hoge Raad aanleiding geven heen te gaan; zij wensten de 
traditie gehandhaafd en de oudste Raadsheer, dus Van den Dries, tot 
president benoemd te zien. Wel wilden de woordvoerders mr. J. Don
ner -  hem raakten de geopperde bedenkingen tegen de houding van de 
Hoge Raad niet; hij was vanaf maart 1941 tot april 1943 terzake van 
het kerkelijk verzet in gevangenschap en gijzeling geweest en had en
kele maanden na zijn terugkeer de bezetter doen weten dat hij bezwaar 
had zijn functie verder te vervullen, waarop hij door deze op 6 maart
1944 op staande voet was ontslagen -  aanvaarden als oudste vice-pre
sident; door hem op deze wijze naast Van den Dries te stellen, zou 
volgens de leden van de Hoge Raad naar buiten voldoende blijken, 
welk standpunt de regering innam. Tegen een individuele zuivering be
stond overigens geen bezwaar, mits het beleid van de Hoge Raad als ge
heel daarbij maar buiten beschouwing bleef.
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Punt van discussie in de Ministerraad was nu hoe de regering moest 
handelen inzake het presidentschap en welke vorm haar uitspraak over 
het beleid van de Hoge Raad moest krijgen. Voor Drees was het een 
uitgemaakte zaak dat de regering zich bij de keuze van een president 
niet de wet kon laten voorschrijven en zeker niet de benoeming kon 
bevorderen van iemand die een gemis aan fierheid had getoond. Hij 
stelde dan ook voor aan de Hoge Raad mee te delen dat de regering 
een andere keuze zou hebben gedaan en dat zij zich alle vrijheid voor
behield ten aanzien van de benoeming van een president. Schermer
horn, Van Schaik en Van Roijen waren het met deze opstelling eens. 
Logemann meende echter dat de regering in verband met de individuele 
zuivering niet verder kon gaan dan het uitspreken van een afkeurend 
oordeel en stemde daarom, evenals Beel, in met een voorstel van Kolf
schoten dat in de uitspraak van de regering de benoeming van de pre
sident in het midden zou worden gelaten; kwam Van den Dries onge
schonden door een eventuele zuiveringsprocedure, dan zou hij tot pre
sident worden benoemd.
De meeste ministers, nl. Van Kleffens, Van der Leeuw, Ringers, Vos 
en De Booy -  Mansholt en Meynen waren afwezig -  schaarden zich 
achter Lieftinck, die pleitte voor de meest scherpe desavouering van de 
Hoge Raad; hij kon er niet aan meewerken iemand als Van den Dries, 
die de exponent was van het formeel juridische standpunt, tot president 
te benoemen, omdat men anders te kennen gaf de houding van de Hoge 
Raad te dekken.
Gezien deze verdeeldheid in de Ministerraad wilde Schermerhorn, hui
verig als hij bleef om de onafhankelijke positie van de rechterlijke 
macht aan te tasten nu zij op een gegeven moment in haar beleid op 
dit punt had gefaald, het oordeel vragen van de hoogleraren Meijers 
en Scholten; pas daarna zou de Ministerraad tot een beslissing komen. 
Het overleg met deze juristen resulteerde in een hernieuwd gesprek met 
de delegatie uit de Hoge Raad. Wederom werd gesproken over de be
noeming van de president. Het kabinet had inmiddels kennelijk defini
tief besloten Van den Dries niet te benoemen, want het had -  met be
grip nu voor de door de Grondwet voorgeschreven procedure dat be
noeming uit de leden van de Hoge Raad moest geschieden -  Donner 
gepolst; deze wenste echter toen niet voor een benoeming in aanmer
king te komen, waarna het kabinet besloot dan maar eerst in de 
ontstane vacatures te voorzien en pas daarna de presidentsbenoeming 
te bevorderen.170
De laatste bespreking bevestigde de Hoge Raad met een brief van 26 
september aan de Ministerraad, waarin hij nog eens zijn beleid tijdens 
de bezetting verdedigde en motiveerde waarom de leden niet vrijwillig 
ontslag zouden nemen. Deze brief en het antwoord van het kabinet 
werden op verzoek van het kabinet in de pers op 11 en 12 oktober ge-
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publiceerd.171 In zijn antwoord van 4 oktober, dat uitdrukkelijk niet de 
instemming had van enige ministers,172 vatte het kabinet het dilemma, 
waarvoor de Hoge Raad tijdens de bezetting had gestaan, als volgt sa
men: „enerzijds het belang, gelegen in het zo lang mogelijk in functie 
blijven, teneinde de Nederlandse rechtspraak door Nederlandse rechters 
intact te houden en de bevolking voor een te duchten chaos op justitieel 
gebied tot grote prijs te behoeden, anderzijds het belang gelegen in de 
hoge waarde voor het moreel der bevolking, indien het hoogste rechts
college krachtens zijn hoge autoriteit metterdaad en openlijk de zijde 
zou hebben gekozen van het verzet tegen de schromelijke verkrachting 
van haar hoogste rechtsgoederen.” Met volledige erkenning van de 
eigen verantwoordelijkheid van de Hoge Raad keurde het kabinet de 
keuze af: „De regering aarzelt niet als haar stellige mening kenbaar te 
maken, dat een krachtiger houding van de Hoge Raad een kostbare bij
drage zou hebben gevormd tot het energiek verzet van het volk tegen 
een zo weergaloze kneveling van zijn elementaire rechtsgoederen, en al 
is zij bereid beide opvattingen naast elkaar naar eigen merites te beoor
delen, toch wil zij niet verhelen, dat de wijze, waarop de Hoge Raad 
gemeend heeft de door de Raad vooropgestelde belangen te moeten 
dienen en de prijs, die hij daarvoor meende te moeten betalen, een sfeer 
hebben geschapen, buiten de strikt juridische vragen om, welke bij een 
steeds scherper wordend schrikbewind van de bezetter de vertrouwens
positie van het hoogste rechtscollege schadelijk moest beïnvloeden.” De 
door Kolfschoten gewenste afwijzing van het beleid van de vorige rege
ring werd eveneens opgenomen: „De regering (gevoelt) het als recht
vaardig harerzijds onbewimpeld te verklaren, dat zij het in dit geval 
gevolgde beleid, bestaande in het, tegen de voor het leven benoemde 
leden van de Hoge Raad treffen en weder intrekken van bepaalde zui- 
veringsmaatregelen, niet voor haar rekening wenst te nemen, en begrip 
heeft voor de opvatting dat deze maatregelen in hun collectief gevolg 
en op een behoorlijk onderzoek vooruitlopende, dat afweging van be
langen had mogelijk gemaakt, hebben overschreden de grens van het
geen ten aanzien van het hoogste rechtscollege in den lande onder alle 
omstandigheden passend zou zijn geweest. Afkeuring van beleid en 
aantasting van vertrouwen hadden in dit geval vastgesteld kunnen wor
den ook zonder directe verdenking van ontrouw aan de zaak van het 
Koninkrijk, aan het staatshoofd en hoogstderzelver regering, ook zon
der de pijnlijke veronderstelling, dat van de Hoge Raad in al zijn zit
tende leden zonder uitzondering niet de getrouwe medewerking aan het 
herstel van het vaderland zou kunnen worden verwacht.”
Tegelijk met de correspondentie verscheen het KB van 1 oktober 1945, 
Stbl. F 207, dat de cassatierechtspraak herstelde; hiermee leek de 
kwestie van de zuivering van de Hoge Raad goeddeels tot het verleden 
te behoren. Er was nu een tussen de regering en Hoge Raad onder be
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middeling van Donner overeengekomen basis, waarop de zuivering van 
individuele leden van de rechterlijke macht kon beginnen.
De bedoeling van de publikatie van de briefwisseling is geweest duide
lijk te maken dat over het beleid van de Hoge Raad een definitief oor
deel was geveld van de zijde van het kabinet, dat dit beleid niet meer 
aan de orde kon worden gesteld in het kader van een zuiveringsproce- 
dure en dat alleen in individuele gevallen nog sprake kon zijn van zui
vering. Het kabinet slaagde er evenwel niet in dit onderscheid in al zijn 
consequenties scherp te stellen, ook niet toen het tegenover de GAC in 
november 1945, geheel terecht overigens, verklaarde dat het inmiddels 
ingestelde Hoge College voor de Rechterlijke Macht bevoegd was ten 
aanzien van alle vóór 10 mei 1940 benoemde leden van de rechterlijke 
macht, dus ook ten aanzien van de leden van de Hoge Raad.173 De rust 
rond de Hoge Raad keerde daardoor niet terug, zeker niet toen de 
Hoge Raad in november 1945 bij het opmaken van de aanbevelingen 
voor de opvulling van de vacatures op een van de voordrachten als nr. 
één de door het Hoge College zuiver bevonden mr. P.H. Smits plaatste, 
die tijdens de bezetting na sterke aandrang van de toenmalige (goede) 
secretaris-generaal Tenkink op Smits was benoemd. De Tweede Kamer 
ging hiermee op 13 december 1945 weliswaar akkoord, maar pas na 
drie stemmingen en in de verhouding van 35 tegen 31 stemmen.174 
Prof. Cleveringa trad uit protest af als voorzitter van de studentenzui- 
veringscommissie te Leiden, terwijl de GAC zich tot de Koningin 
wendde met het verzoek Smits niet te benoemen.175 
Deze zaak hing nog toen de Tweede Kamer in januari 1946 aan het 
zuiveringsdebat begon. In de Nota omtrent een aantal punten van Re
geringsbeleid was niet gesproken over de zuivering van de rechterlijke 
macht en in de Tweede Kamer brachten slechts vier sprekers dit onder
werp ter sprake; drie van hen, nl. Heertjes (partijloos),176 Van der 
Goes van Naters177 en Van der Brug (CDU)178 beperkten zich daarbij 
dan nog tot enige losse opmerkingen. Alleen Le Poole179 kwam met 
fundamentele kritiek. Evenals de juristencommissie uit de bezettings
tijd en de GAC stelde hij de betekenis van de benoeming van rechters 
voor het leven ter discussie. Volgens hem viel een beroep op de grond
wettelijke bepaling dat de rechterlijke macht onafzetbaar is, buiten de 
orde van de zuivering. „Hier is . . .  niet de rechtszekerheid in het ge
ding, hier is niet aan de orde de vraag, of de houding van den Hoogen 
Raad tijdens de bezetting een technisch-juridische deskundige recht
spraak waarborgt, doch de geheel andere vraag, of deze Hooge Raad 
in deze samenstelling in het kader van ons nationale leven past. In dit 
opzicht staat de raadsheer van den Hoogen Raad op gelijken voet met 
iederen anderen ambtenaar.” Le Poole concludeerde dan ook dat de
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afzonderlijke regeling voor de zuivering van de rechterlijke macht over
bodig was.
Kolfschoten180 interpreteerde de objectie aldus dat de vraag werd op
geworpen, of de gronden welke leidden tot invoering van de rechterlijke 
onafzetbaarheid, hier wel in het geding waren. Voor de regering, aldus 
Kolfschoten, stond dat vast en de onafzetbaarheid bracht mee dat de 
rechters „ter zake van de uitoefening van hun functie nimmer later hun 
positie zullen kunnen verliezen” anders dan door een beslissing van 
een college binnen de rechterlijke macht zelf. De minister erkende ui
teraard dat in sommige situaties gebruik moest worden gemaakt van 
noodrecht, maar dan behoorde de regering de noodzakelijke afwijkin
gen tot het strikt noodzakelijke te beperken. Met het KB F 242 meende 
hij het grondwettelijk voorschrift van de onafzetbaarheid zoveel moge
lijk te benaderen. Bovendien had voor de regering bij het bepalen van 
haar houding tegenover de Hoge Raad meegespeeld dat het vertrouwen 
in de juridische waarde van de in de toekomst door de leden van de 
Hoge Raad -  door iedereen toch beschouwd als de meest eminente ju
risten -  te wijzen arresten niet had geleden, verder dat de continuïteit 
van de rechtspraak van het hoogste rechtscollege zoveel mogelijk moest 
blijven gewaarborgd. Tot slot herhaalde hij de verzekering dat de indi
viduele leden van de Hoge Raad konden worden beoordeeld door het 
Hoge College; hiermee werd de afbakening, die aan het KB van 1 ok
tober 1945, Stbl. F 205, ten grondslag lag, bevestigd.
Niet iedereen echter wilde zich daarbij neerleggen. Bij het Hoge Col
lege waren bezwaren binnengekomen tegen het algemene beleid van de 
Hoge Raad en tegen zijn leden. Tijdens het beraad, of die bezwaren in
gevolge het Zuiveringsbesluit Rechterlijke Macht moesten worden on
derzocht, schreef Kolfschoten op 11 maart 1946 aan het Hoge College 
dat niet alleen niet het algemene beleid van de Hoge Raad, maar dien
tengevolge ook niet het aandeel daarin van de afzonderlijke Raadsheren 
in een dergelijk onderzoek mochten worden betrokken; de beoordeling 
van dat beleid was met de publikatie van de briefwisseling tussen het 
kabinet en de Hoge Raad in oktober 1945 afgesloten. Van den Dries, 
die zich op hetzelfde standpunt als Kolfschoten stelde, gaf geen gehoor 
aan een uitnodiging van het Hoge College voor een gesprek. Het Hoge 
College moest toen wel de gegeven interpretatie aanvaarden en de be
oordeling van het algemene beleid van de Hoge Raad en de individuele 
gedragingen van zijn leden ten aanzien daarvan inderdaad als afgeslo
ten beschouwen, dus als te zijn onttrokken aan een nader onderzoek 
door het College. In een aan de pers ter beschikking gestelde nota181 
gaf het College blijk van zijn teleurstelling over de gang van zaken. 
„Hoezeer het te betreuren valt, dat aldus eenerzijds de gezamenlijke 
houding tijdens de bezetting van de voornaamste ambtsdragers der Ne-
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derlandsche magistratuur onttrokken blijft aan een onderzoek en be
oordeling door het Hooge College en anderzijds op de overige leden der 
rechterlijke macht het meergenoemd Zuiveringsbesluit in vollen om
vang van toepassing is, moet toch . . .  deze onbevredigende consequen
tie worden aanvaard.” Aangenomen moet worden dat alle leden van 
het Hoge College bij aanvaarding van hun benoeming de beperkte taak 
in dit verband hebben geweten en aanvaard.
Er verschenen felle reacties. Donker, lid van de SDAP-PvdA-fractie in 
de Tweede Kamer, zag als de grootste belemmering voor een oplossing 
van het Hoge Raad-probleem het, wat hij noemde, vermeende collegi
aal en persoonlijk prestige van de Raadsleden. In het Nederlands Juris
tenblad constateerde hij dat er in het najaar van 1945 tussen de re
gering en de Hoge Raad kennelijk een soort dading of transactie tot 
stand was gekomen, die een verder onderzoek der gerezen bezwaren 
onmogelijk maakte, en dat het standpunt van de minister van Justitie 
in flagrante strijd was met de vroegere uitingen en handelingen van de 
regering en ook niet strookte met het Zuiveringsbesluit Rechterlijke 
Macht. „Wanneer zullen recht en rechtszekerheid in ons vaderland 
weer het aanzien van weleer genieten en alle reminiscenties aan de wil
lekeur van den bezettingstijd uitgebannen zijn?”, zo vroeg hij.182 
De GAC schreef op 4 mei opnieuw een brief aan Kolfschoten en herin
nerde de minister aan zijn uitspraak van november 1945 dat het Hoge 
College was belast met de beoordeling van de houding van alle met 
rechtspraak belaste leden van de rechterlijke macht. In een daaropvol
gend onderhoud met de GAC wilde Kolfschoten niet ontkennen dat, 
gegeven de delicate beleidskeuze van het kabinet, de daaruit getrokken 
consequentie wel als weinig elegant kon worden ervaren, maar dat an
derzijds de beoordeling van een collectieve, immers collegiale en dan 
nog unanieme gedraging geen steun vond in het Zuiveringsbesluit. En 
daarbij is het gebleven.183
Toen Kolfschoten op vragen van het Tweede Kamerlid Goedhart 
antwoordde dat berichten als zou hij de zuivering van de Hoge 
Raad door het Hoge College hebben verboden, onjuist waren,184 
drong pas in alle omvang door wat de consequenties waren van 
de beslissing van het kabinet om geen beoordeling van het beleid 
van de Hoge Raad meer toe te laten: een zuivering van individuele le
den kon alleen betrekking hebben op hun daden als privé-persoon of op 
ambtshandelingen die niet tot het algemene beleid hadden bijgedragen, 
dus, zoals Het Parool schreef,185 „het College mag oordeelen over een 
Raadsheer, die op de hoeken der straten met Volk en Vaderland heeft 
gevent -  hetgeen niet is voorgekomen aan Winterhulp actief heeft 
meegewerkt -  hetgeen niet is geschied - , deelgenomen heeft aan het 
Russische legioen -  hetgeen niet één Raadsheer in zijn hoofd heeft ge
kregen - , maar oordeelen over den Raadsheer als Raadsheer, neen, dat
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mag het College niet.” Bij de berechting van Van Loon voor het Haag
se Tribunaal werd dan ook op aanwijzing van het kabinet alleen zijn 
persoonlijk gedrag in beschouwing genomen en alles terzijde gelaten, 
wat op het beleid van de Hoge Raad als geheel betrekking had.
Opnieuw werd er in het Nederlands Juristenblad tegen Kolfschoten ge
opponeerd, en wel door een van de bestrijders van Van den Dries’ 
brochure, prof. mr. R.D. Kollewijn,186 die aan de „min of meer ondui
delijke onderscheidingen en interpretaties van den Minister, die als een 
rookgordijn om de Hoge Raad worden gehangen,” elke betekenis ont
zegde; immers het Zuiveringsbesluit Rechterlijke Macht bepaalde on
der meer dat de leden van de rechterlijke macht zouden worden ontsla
gen, indien zij bij de vervulling van hun taak tijdens de bezetting in 
ernstige mate op voor de Nederlandse'rechtsbedeling schadelijke wijze 
waren te kort geschoten. Dat hield volgens Kollewijn niets anders in 
dan dat ook het aandeel van het betreffende lid in het algemeen beleid 
diende te worden beoordeeld. De minister had, met andere woorden, 
aan het Zuiveringsbesluit een uitleg gegeven, die het besluit niet ver
droeg.
Ook de redactie van het Nederlands Juristenblad gaf Kolfschoten te 
verstaan dat zij zijn beleid ten aanzien van de Hoge Raad hoogst onge
lukkig vond. Zij hekelde voornamelijk het onvermogen om vanaf het 
begin duidelijk te maken wat het kabinet nu eigenlijk precies wilde. De 
redactie was het met Kollewijn eens dat „men de Regeeringsuitingen 
van October ook anders kan uitleggen dan nu de bedoeling lijkt te zijn 
en . ..  dat die bedoeling een onderscheiding inhoudt, die het toepasse
lijk besluit niet kent”. De redactie voegde hieraan toe dat die onder
scheiding ook niet voor de hand lag. „Zeer goed denkbaar is immers, 
dat juist de ernstigste individueele fouten bestaan in het deelnemen 
aan een berispelijk algemeen beleid. Het verwijt jegens den Hoogen 
Raad en zijn leden had juist die strekking.” Men vond het geen won
der, gezien dat alles, dat bijna iedereen, met inbegrip van het Hoge 
College, over de onderscheiding had heen gelezen. „Hoeveel beter was 
het geweest, als de Regeering toen gezegd had wat zij nu zegt. Dat 
standpunt zou door de publieke opinie en door de kort daarop opge
treden volksvertegenwoordiging aanvaard zijn of verworpen, maar in 
beide gevallen zou de zaak nu reeds lang uit zijn geweest.”187
Pas op 9 november 1946 kwam de zaak tot een oplossing, toen alsnog 
Donner tot president werd benoemd. Bij de behandeling van de Justi- 
tie-begroting in dat najaar heerste in de Tweede Kamer instemming, 
althans berusting; alleen Donker trachtte, tevergeefs overigens, de Ka
mer mee te krijgen met een motie die teleurstelling uitsprak over het 
beleid van de Hoge Raad en over het niet-vrijwillig terugtreden van 
zijn leden.
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In het Witboek van de GAC wordt in zakelijke bewoordingen gecon
cludeerd, wat met name in de ex-illegale pers overvloedig en op een 
andere, vaak uiterst bewogen toon was beweerd: „Het verloop van za
ken is niet anders te beschouwen dan als een hernieuwd bewijs van het 
feit, dat men het in Nederland niet aangedurfd heeft om ten aanzien 
van hoge functionarissen, die niet uitdrukkelijk ’fout’ waren geweest, 
maar die toch in het licht der bezetting en gezien hun functie, een voor 
de strijd van het Nederlandse volk schadelijke beleidsrichting hadden 
ingeslagen, voldoende corrigerend op te treden.”188 
Het verwijt aan de Hoge Raad een voor de strijd van het Nederlandse 
volk schadelijke beleidsrichting te hebben ingeslagen, berust op de ver
onderstelling dat het beter ware geweest dat de Hoge Raad de uitoefe
ning van zijn taak beëindigde, dan dat hij naliet duidelijk en openlijk 
het nationaal-socialistische onrecht te veroordelen. Deze veronderstel
ling vormde het uitgangspunt van de brief van Gerbrandy van 21 juni
1945 aan de leden van de Hoge Raad die waren aangebleven.
Als die veronderstelling juist zou zijn, kan hieruit nog niet worden af
geleid, dat zuiveringsmaatregelen tegen die leden van de Hoge Raad al
leen al deswege zouden kunnen worden genomen. De juistheid van die 
veronderstelling is echter minstens aanvechtbaar. De openlijke daad 
van verzet van de Hoge Raad als zodanig zou, naar men moest aanne
men, het defungeren van de Hoge Raad ten gevolge hebben. Het gege
ven, dat de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat hij beter zijn taak 
kon zien stilgelegd dan zonder protest door te werken, zou als voor
beeld maatgevend zijn voor de gehele rechterlijke macht. En welke 
consequenties zou dit dan voor de Nederlandse justitiabelen hebben 
gehad? In redelijkheid en in conscientie was en is het oordeel verdedig
baar dat de gevaren voor de Nederlandse justitiabelen onder de Duitse 
bezetting bij een collectief defungeren van de rechterlijke macht zó 
ernstig zouden zijn, dat het de Hoge Raad niet vrij stond om door een 
openlijke ambtelijke daad zijn functioneren en hiermee dat van de ge
hele rechterlijke macht op het spel te zetten. Hieraan moet wel worden 
toegevoegd dat de wijze waarop de Hoge Raad met name het toetsings- 
recht afwees, op zijn minst twijfelachtig moet worden genoemd.
Men moet er overigens niet aan denken, welke feitelijke complicaties 
zouden zijn ingetreden, als Donner er niet in zou zijn geslaagd het com
promis inzake de zuivering te bereiken. Aftreden van alle leden van de 
Hoge Raad zou onder meer hebben betekend dat de Hoge Raad in feite 
niet wel zijn grondwettelijke taak om een aanbeveling bij vacatures op 
te stellen zou hebben kunnen uitvoeren, zodat grondwettelijk de Twee
de Kamer op eigen gezag ongeveer vijftien voordrachten, telkens van 
drie, zou hebben moeten samenstellen.
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d. De studenten
Medio maart 1943 verscheen het besluit van prof. dr. J. van Dam, de 
door de bezetter in november 1940 benoemde secretaris-generaal van 
het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
dat iedere student aan de universiteiten en hogescholen, voor het eerst 
vóór half april en daarna aan het begin van ieder academisch jaar, 
plechtig moest verklaren „dat hij de in het bezette Nederlandsche ge
bied geldende wetten, verordeningen en andere beschikkingen naar eer 
en geweten zal nakomen en zich zal onthouden van iedere tegen het 
Duitsche Rijk, de Duitsche weermacht, of de Nederlandsche autoritei
ten gerichte handeling, zoomede van handelingen of gedragingen welke 
de openbare orde aan de inrichtingen van hooger onderwijs, gezien de 
vigeerende omstandigheden, in gevaar brengen.” Tekende men deze 
zgn. loyaliteitsverklaring, dan was men er zo goed als van verzekerd 
dat men verder kon studeren.
Het lijkt goed eraan te herinneren dat na de aanslag op de tot de SS 
toegetreden generaal Seyffardt de Duitse politie op 6 februari 1943 
(een zaterdag!) bij verschillende instellingen de collegezalen was bin
nengedrongen en een 600-tal studenten naar Vught had gebracht. Het 
wetenschappelijk onderwijs stond stil, zolang de studenten in Vught ge
vangen zaten. Hierdoor werd de loyaliteitsverklaring inzet van een 
prestigestrijd.
Met uitzondering van die van de bijzondere universiteiten en hoge
scholen en van de universiteit van Leiden, welke laatste de bezetter in 
november 1940 al had gesloten, legden alle rectoren de verklaring ter 
tekening, vaak met een aanbeveling, in Delft zelfs met een openlijk 
advies van de Senaat, waartegen zich slechts tien van de ongeveer ze
ventig hoogleraren hadden uitgesproken. Van de ongeveer 16.000 stu
denten tekenden er in april 1943 ten slotte 2600, nog geen 17%; in 
Nijmegen werd het laagste percentage bereikt: 0,3% van de daar inge
schreven studenten, in Delft het hoogste: 25%.
Dit voor hem teleurstellende resultaat bracht de bezetter ertoe alle 
mannelijke niet-tekenaars onder bedreiging met het standrecht en met 
maatregelen jegens hun ouders per 5 mei 1943 op te roepen voor te
werkstelling in Duitsland. De oproep viel samen met de standrechte
lijke doodvonnissen wegens de meistaking; hierdoor ontstond een sfeer 
van paniek. Ruim 3.000 studenten gaven aan de oproep gehoor, vele 
anderen doken echter onder. Door deze leegloop en door reacties van 
de kant van de docenten kwam hervatting van het hoger onderwijs niet 
van de grond; Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam (VU) en Tilburg 
staakten zelfs spoedig volledig met de colleges en de examens.189 Af
gezien van de TH te Delft en van het medisch onderwijs was vrijwel 
nergens meer sprake van normaal voortgaan van het hoger onderwijs.
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De ondertekening van de loyaliteitsverklaring was van de misdragingen, 
waarvoor de student zich na de bevrijding moest verantwoorden, de 
meest in het oog lopende en de zuivering van de studenten concentreer
de zich dan ook voornamelijk hierop. Daarnaast speelde een rol, of 
men in het kader van de arbeidsinzet of vrijwillig in Duitsland of voor 
de Duitsers in Nederland had gewerkt en of men lid was geweest van 
een nationaal-socialistische groepering.
Omdat de regering te Londen geen voorzieningen had getroffen voor de 
zuivering van studenten, ontwierp het Militair Gezag, zich daarbij ba
serend op het Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg,190 zelf hiervoor 
enige richtlijnen in overleg met o.a. de minister en vertegenwoordigers 
van het studenten verzet; deze richtlijnen konden slechts voor de open
bare instellingen van hoger onderwijs rechtstreeks gelden. Zolang al
leen nog maar de zuidelijke provincies waren bevrijd, was de zuivering 
van gering belang. Met het oog op de toelating tot de in februari 1945 
te Eindhoven opgerichte Tijdelijke Akademie stelde het Militair Gezag 
een studentenzuiveringscommissie in, die verklaringen van geen be
zwaar moest afgeven; een student kreeg deze verklaring, zodra hij kon 
aantonen dat hij geen lid was geweest van de NSB en aanverwante or
ganisaties en de loyaliteitsverklaring niet had ondertekend.
Pas na de algehele capitulatie bracht het Militair Gezag een uitgebreide 
regeling tot stand. Toen werden ook alle openbare universiteiten en 
hogescholen tijdelijk gesloten, onder meer om de zuiveringsprocedure 
te regelen. In het kader van de zuivering moesten Colleges van Herstel 
adviseren; deze Colleges oefenden tijdelijk de bevoegdheden uit van de 
Colleges van Curatoren, die ingevolge de verordening 153/1941 van de 
bezetter waren genazificeerd.
Over het toelaten van een student tot het bijwonen van colleges of het 
afleggen van examens en tentamens en over te nemen tuchtmaatregelen 
besliste formeel het Militair Gezag, maar in feite lag de beslissing in 
handen van de rector magnificus; hij werd bijgestaan door een zuive
ringscommissie, meestal bestaande uit twee hoogleraren, twee studen
ten en een van buiten de onderwijskringen afkomstige voorzitter. Ten 
aanzien van de ondertekenaars van de loyaliteitsverklaring ging men 
ervan uit dat zij niet in een betere positie mochten komen dan degenen 
die door hun principiële houding hun studie hadden moeten onder
breken; daarbij werden de volgende normen gehanteerd: zij die in 
maart/april 1943 hadden getekend, maar hun studie daarna toch had
den gestaakt, werden uitgesloten voor hoogstens negen maanden; had 
men in september 1943 getekend, toen daarin nog duidelijker een 
rechtstreekse steun aan de bezetter en zijn ideeën kon worden gezien, 
en er niet van geprofiteerd, dan gold een maximum uitsluitingstermijn 
van anderhalf jaar; zij die getekend en wel geprofiteerd hadden, wer
den uitgesloten voor hoogstens twee resp. tweeëneenhalf jaar. Zij die in
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Duitsland of voor de Duitsers in Nederland hadden gewerkt, mochten 
gedurende maximaal tweeëneenhalf jaar niet worden toegelaten. Leden 
van de NSB en aanverwante organisaties bleven voor het leven uitge
sloten.
Omdat deze regeling alleen van kracht was voor de openbare instellin
gen van hoger onderwijs, drong het Militair Gezag bij de bijzondere in
stellingen met nadruk erop aan een zelfde gedragslijn te volgen. De re
geling droeg een voorlopig karakter en zou na de opheffing van de bij
zondere staat van beleg vervallen; daarom achtte het Militair Gezag 
het niet nodig om een beroepsinstantie in het leven te roepen.191
Reeds op 24 augustus 1945 verscheen in het Staatsblad F  145 het be
sluit van 22 augustus 1945, houdende vaststelling van het Herstelbe- 
sluit Instellingen van hoger onderwijs 1945, dat de studentenzuivering 
uit de sfeer van het Militair Gezag haalde en een definitief karakter gaf. 
Het bracht betrekkelijk weinig verandering in de situatie, zoals het Mi
litair Gezag die had geschapen. Het regelde de Colleges van Herstel, de 
samenstelling van de Senaat en de eerste benoeming van de rector mag
nificus en de faculteitsvoorzitters e.d.. Voorts regelde het KB F 145 
de zuivering van de studenten. Sprak het besluit nog over voorlopige 
uitsluiting in afwachting van een nadere regeling bij misdragingen 
tijdens de bezetting en in het geval van ondertekening van de loyali
teitsverklaring, de nadere regeling -  twee beoordelingsbeschikkingen 
met richtlijnen voor de uitsluitingstermijnen, die twee dagen na het 
besluit volgden192 -  continueerde vrijwel volledig het door het Militair 
Gezag ingevoerde systeem.
Minister Van der Leeuw had zich vanaf zijn ambtsaanvaarding inten
sief met deze kwestie moeten bezighouden; er was voortdurend overleg 
met hoogleraren en studenten.193 Aanvankelijk had Van der Leeuw de 
termijn van uitsluiting voor hen die vóór juni 1943 hadden getekend 
zonder ervan te hebben geprofiteerd, willen terugbrengen tot maximaal 
zes maanden overeenkomstig een hooglerarenadvies; die termijn van 
zes maanden moest dan per 1 januari 1946 geacht worden te zijn ver
streken. Een aantal studenten had zich echter, daarin gesteund door de 
GAC,194 voor een periode van één jaar uitgesproken. In de Minister
raadsvergadering van 24 juli 1945, waar met name de beoordelings
beschikkingen ter sprake kwamen, verklaarde Schermerhorn zich tegen
1 januari 1946 als eindtermijn, omdat de straf anders weinig voorstel
de; wel wilde hij de zes-maanden-termijn laten gelden ten aanzien van 
Delft -  zijn eigen alma mater -  om daarmee te accentueren dat Delft 
door het uitdrukkelijk advies van de Senaat tot tekenen een bijzonder 
geval was. De Ministerraad besloot daarop de termijn van zes maanden 
weer op negen te brengen, zoals in de regeling van het Militair Gezag 
was voorzien, en het aan de Delftse zuiveringscommissie verder over
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te laten uit te maken of men in het algemeen voor Delft tot een mildere 
conclusie diende te komen. Voor degenen die na juni 1943 hadden ge
tekend -  een uiterst kleine groep gold een uitsluitingstermijn van an
derhalf jaar, mits men niet had geprofiteerd. De profiteurs werden 
maximaal twee resp. tweeëneenhalf jaar uitgesloten, zoals bij de rege
ling van het Militair Gezag. Ten slotte bestond er een categorie stu
denten die op 5 en 6 mei 1943, de dagen van aanmelding voor tewerk
stelling, op de een of andere manier ongeldig hadden getekend. Daar
naast kon de student natuurlijk nog worden gestraft, wanneer hij zich 
tijdens de bezetting in nationale zin had misdragen; de uitsluitings
termijn in deze gevallen was in grote lijnen eveneens dezelfde als die 
welke het Militair Gezag hanteerde.
Het besluit F 145 verklaarde ten slotte alle tentamens, examens en 
promoties die waren afgelegd na gebruikmaking van de voordelen, ver
bonden aan de ondertekening van de loyaliteitsverklaring, ongeldig; 
uitoefening van rechten, als waren die tentamens, examens en promo
ties rechtsgeldig, werd een misdrijf. De eerste beoordelingsbeschikking 
voegde daar nog aan toe dat deze tentamens, examens en promoties 
voor wat betrof de tekenaars pas konden worden overgedaan na afloop 
van een termijn, overeenkomend met de normale hiervoor geldende 
studietijd. Doordat deze termijn in de meeste gevallen wel zou verstrij
ken in de loop van de uitsluitingsperiode, kon men dus direct na afloop 
van die periode de examens en tentamens overdoen. Dit gold zeker 
voor die studenten, die met zelfstudie een eind konden komen. Degenen 
evenwel die afhankelijk waren van laboratoria e.d., moesten met hun 
studie wachten totdat zij weer tot het onderwijs werden toegelaten. Het 
studentenverzet drong aan op het ongedaan maken van deze ongelijke 
verdeling van kansen. Dat gebeurde eind oktober 1945, toen de beoor- 
delingsbeschikkingen van augustus zo werden gewijzigd dat alle stu
denten die waren uitgesloten en dus niet alleen meer de tekenaars, na 
afloop van de uitsluitingsperiode hun studie moesten hervatten, de te
kenaars op het punt waar zij op het moment van tekenen waren aan
beland, de overigen vanaf het laatste examen of tentamen. Nu zelf
studie tijdens de uitsluitingsperiode minder betekenis had gekregen, 
was dit in vele gevallen een aanzienlijke verzwaring van de straf.195 
Bij de nadere regeling van het besluit F 145 in de beoordelingsbeschik- 
kingen werd de mogelijkheid van beroep, overigens pas na toestemming 
van de minister, geopend bij een Centrale Commissie van Beoordeling, 
waarvan o.a. de voorzitters van de zuiveringscommissies -  nu advies
commissies van beoordeling geheten -  deel uitmaakten. De Centrale 
Commissie kwam pas rond de jaarwisseling in functie.
Inmiddels was aan de universiteiten en hogescholen, met uitzondering 
van de bijzondere die eigen regelingen konden treffen en waar weinig
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tekenaars waren, hevige beroering ontstaan over de zuivering. Velen 
vonden de behandeling van hoogleraren, die bv. tot ondertekening van  
de loyaliteitsverklaring hadden geadviseerd en er met een berisping 
vanaf kwamen -  zij vielen onder het Zuiveringsbesluit voor het over
heidspersoneel en dus waren op hen andere criteria en andere sancties 
van toepassing - , te coulant en te zeer in tegenstelling met de behande
ling van de studenten. Vooral de tekenaars onder deze laatsten voelden 
zich vergeleken met de hoogleraren te streng bestraft; zij voerden vaak 
het argument aan dat zij door te tekenen in Nederland hadden kunnen 
blijven en daardoor aan het verzet hadden kunnen deelnemen, een 
argument dat in vele gevallen natuurlijk „pour besoin de la cause” 
werd gebruikt. In Groningen kwam het tot een ééndagsstaking van 
studenten, toen drie van de vier in juli 1945 gestaakte hoogleraren te
rugkeerden. De tegenstelling verscherpte nog, doordat sommige hoog
leraren op uiterst demonstratieve wijze (geen college geven, wegblijven 
bij officiële gelegenheden e.d.) aandrongen op een spoedige beëindiging 
van de zuivering van hun collega’s. Daartegenover weigerden grote 
groepen studenten-tekenaars, zo in Amsterdam (GU) en Delft, voor de 
zuiveringscommissie te verschijnen, terwijl tussen hen een interacade
miaal contact tot stand kwam en ook ouders van deze studenten zich 
verenigden.196
Ook buiten de universiteiten en hogescholen groeide de kritiek op de 
gang van zaken; menigeen voelde zich door de studentenzuivering op
nieuw bevestigd in de overtuiging dat de hogen bleven gespaard en dat 
er bij de zuivering met twee maten werd gewerkt. In de boezem van het 
kabinet kwam ook nu Lieftinck op voor een zijns inziens rechtvaardige
re aanpak; hij vond dat op zijn minst tegenover studenten en hoog
leraren één lijn moest worden getrokken. Het kabinet als geheel ging er 
echter vanuit dat een openbare reprimande voor een hoogleraar zeer 
oneervol en op zichzelf reeds een zware straf was.197 
In zijn radiorede van 24 augustus, in de rubriek „Excellenties op de 
brug”, ter toelichting van het KB F 145, trachtte Van der Leeuw, op 
aandringen van zijn collega’s,198 de gemoederen enigszins te kalme
ren.199 Dit lukte echter niet gezien bv. de geladenheid waarmee in de 
Tweede Kamer tijdens het zuiveringsdebat in januari 1946 een groot 
aantal afgevaardigden zich keerde tegen het beleid ten opzichte van de 
studenten.
Volgens de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van
11 december 1945 waren ongeveer 70 schorsings- en 50 stakingsbeve- 
len tegen docenten en overig personeel uitgevaardigd; de meerderheid 
van de stakingen was inmiddels ingetrokken, terwijl in 20 gevallen be
rispingen waren gegeven; „een groot aantal dossiers”, dat echter niet 
meer dan enkele tientallen kan hebben bedragen,200 van gevallen waar
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in ontslag werd overwogen, stond op het punt om te worden afgesloten. 
Het viel niet te ontkennen, aldus stond in de Nota, „dat, ten gevolge 
van de zuiveringsmaatregelen en hun toepassing, aan de universiteiten 
en hogescholen een weinig bevredigende toestand is ontstaan. Verschil
lende tegenstellingen ondermijnden het voor den arbeid noodzakelijke 
vertrouwen. Eenerzijds werd het rechtsgevoel van vele leden, vooral 
jongere der academische gemeenschap, door de zuivering niet bevre
digd. Volgens vele anderen werd te fel opgetreden. Er ontstond een 
tegenstelling tusschen twee groepen van docenten, eveneens op sommi
ge plaatsen tusschen twee groepen van studenten om niet te spreken 
van de scherpe tegenstelling, die tusschen docenten en studenten hier en 
daar aan het licht trad. Dezerzijds is gepoogd niet om tusschen deze 
tegenstellingen door te zeilen maar om zooveel mogelijk recht te doen 
zonder aanzien van persoon of groep. Inzonderheid werd door her
haalde besprekingen gepoogd het vertrouwen van jonge menschen, die 
gedurende den bezettingstijd getoond hadden karaktervastheid en fier
heid te bezitten, niet te zeer teleur te stellen.”201
Van de 20 afgevaardigden, die tijdens het zuiveringsdebat in de Tweede 
Kamer het woord voerden, brachten liefst dertien sprekers, verdeeld 
over alle fracties, de studentenzuivering ter sprake. Zonder uitzonde
ring laakten zij de zeer ongelijke behandeling van hoogleraren en stu
denten, waarbij men zich concentreerde op de tekenaars; zij vonden het 
onrechtvaardig dat hoogleraren, die tot tekenen hadden geadviseerd, 
terugkeerden en de carrière van de tekenaars in de meeste gevallen 
werd gebroken.
Deze opstelling liet twee conclusies toe. De beide partijlozen, Heer
tjes202 en Goedhart,203 die golden als vertegenwoordigers van de ille
galiteit, en ook Wagenaar204 wilden een gestrenge zuivering van de 
studenten onverkort handhaven en dat impliceerde dat zij een straffer 
optreden tegen de hoogleraren eisten. De overige sprekers, Roosjen 
(ARP),205 Wendelaar,208 mevrouw Tendeloo (VDB),207 Krol (CHU),208 
Van der Goes van Naters,209 Van Bochove (SGP),210 mevrouw De 
Vink (RKSP-KVP),211 Burger,212 Van der Brug213 en Van Sleen 
(SDAP),214 legden zich kennelijk neer bij de behandeling van de hoog
leraren -  wellicht op grond van het motief dat ook bij het kabinet op
geld deed, verder uit vrees voor een ontwrichting van het hoger onder
wijs, uit bezorgdheid voor de wetenschappelijke goodwill tegenover het 
buitenland en omdat deze zuivering al zo goed als geheel was vol
tooid - , want zij bepleitten allen een verzachting van de strafmaat voor 
de studenten; zij gingen er daarbij vanuit dat niet het tekenen op zich, 
maar de omstandigheden waaronder men had getekend de norm bij de 
zuivering moesten zijn. Onder die omstandigheden moesten nu de ver
zachtende in aanmerking worden genomen, zoals de financiële afhan
kelijkheid van betrokkene, voorkoming van tewerkstelling in Duitsland,
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zich te kunnen geven aan het verzet -  met name Wendelaar gebruikte 
dit motief -  en vooral het advies van hoogleraren, ouders en vrienden. 
Een pikant detail in dit opzicht vormde de opmerking van Roosjen en 
Wendelaar dat ook Schermerhorn (in Delft) en Van der Leeuw (in 
Groningen) tot tekenen zouden hebben aangespoord.215 Van Bochove 
en mevrouw De Vink drongen aan op onmiddellijke beëindiging van 
de studentenzuivering, terwijl de overigen de nadruk legden op een 
begripvolle behandeling van de studenten. Daarbij werd de aandacht 
van de minister vooral gevraagd voor de zgn. cumulatiebepaling van 
oktober 1945, zijnde de wijziging in de beoordelingsbeschikkingen, 
waarbij de gezuiverde studenten hun studie moesten hervatten daar 
waar zij op het moment van tekenen resp. op het moment van het 
laatste examen of tentamen waren gebleven. Velen vonden deze extra 
straf niet acceptabel. Mevrouw Tendeloo, Van Bochove, mevrouw De 
Vink en Van Sleen wensten dan ook intrekking van de wijziging.
Blijkens zijn antwoord216 voelde Van der Leeuw weinig voor een ver
andering in de studentenzuivering; voor hem bleef het al of niet teke
nen de norm. Tegenover de opmerking van Roosjen dat er onrecht 
werd gedaan aan de studenten, dat er door de te zware straffen bij vele 
jonge mensen iets kapot werd gemaakt, stelde hij dat bij de goede stu
denten ook iets zou worden gebroken, indien men de strafmaat lager 
ging stellen. Waarom hebben zij dan verzet gepleegd, zo vroeg hij. Met 
andere woorden, de minister die aanvankelijk ten aanzien van een be
paalde categorie studenten lankmoedig had willen optreden, trachtte 
nu de gevoelens bij het studentenverzet zoveel mogelijk te ontzien; zijn 
gehele redevoering had hij daarop trouwens afgestemd. Hij wenste de 
strafmaat ook hierom niet te wijzigen, omdat degenen wier geval was 
afgehandeld en die reeds een deel van de straftijd achter de rug hadden, 
het niet zouden nemen dat anderen lichter zouden worden behandeld; 
dat zou de enigszins teruggekeerde rust aan de universiteiten en hoge
scholen voor goed doen verdwijnen. Wel was hij bereid de cumulatie
bepaling te laten vallen. Hoewel hij die had ingevoerd om het effect 
van de uitsluitingstermijn voor allen gelijk te laten zijn, accepteerde hij 
nu dat de verlenging van de wachttijd in de praktijk een groter kwaad 
was dan het ongelijke effect van die wachttijd.
Zeer uitvoerig verdedigde Van der Leeuw de zuivering van hooglera
ren. Hij hield staande dat die correct werd uitgevoerd. Er waren hoog
leraren die krachtens hun functie in moeilijke omstandigheden hadden 
verkeerd, bv. de medici die zich niet hadden kunnen onthouden van 
contact met de bezetter en ook niet met de studenten-tekenaars. Verder 
ging het bij studenten om één feit, terwijl de beoordeling van een hoog
leraar gevarieerder moest zijn. Bovendien, zo wees hij er nog eens op, 
de hoogleraren aan de rijksuniversiteiten waren ambtenaren, met alle 
gevolgen van dien voor het aanblijven of staken van de werkzaamheden
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tijdens de bezetting; de over het algemeen ferme houding van hoog
leraren aan de bijzondere universiteiten en hogescholen was voor een 
groot gedeelte terug te voeren op hun bijzondere status. En ten slotte 
herhaalde Van der Leeuw dat een berisping-staking-schorsing bij een 
hoogleraar heel wat anders betekende dan een tijdelijke uitsluiting bij 
een student en dat een gebroken carrière van een 50-60-jarige verschil
de van die van een 20-jarige!
Dat de minister nog niet had gereageerd op het gerucht over zijn en 
Schermerhorns houding tijdens de bezetting, kwam omdat hij en ook 
Schermerhorn het beneden hun waardigheid hadden gevonden het te
gen te spreken: „Wat professor Schermerhorn gedaan heeft is afraden 
aan alle studenten, die hem advies vroegen over het teekenen, behalve 
in een zeer bepaald geval van een jongen, die in bijzondere omstandig
heden verkeerde, wien ook ik zeer zeker zou hebben aangeraden te 
teekenen en die m.i. ook ongetwijfeld op grond van bijzondere omstan
digheden onmiddellijk zou moeten worden vrijgesteld. Wat ik in dit 
opzicht deed, kan ik zeer kort samenvatten, nl. niets, behalve afraden 
te teekenen, natuurlijk onder deze conditie, dat men ten slotte zelf 
moest weten, wat men deed.”217
Bij de replieken toonden alleen Roosjen218 en Wendelaar219 zich niet 
tevreden gesteld; zij bleven het tekenen als norm vanwege het advies 
van hoogleraren afwijzen, terwijl Roosjen ook de toelichting van Van 
der Leeuw op de verhouding tussen de zuivering van hoogleraren en 
die van studenten niet overtuigend vond. Van der Leeuw220 bracht 
daar nog tegenin dat de studenten lang over de tekening hadden gede
batteerd, alle facetten hadden afgewogen en goed wisten wat de bedoe
ling was en wat hun houding moest zijn, leiding of geen leiding. Terug
komende op de hoogleraren zei Van der Leeuw dat behalve in Delft 
het aantal hoogleraren dat had geadviseerd tot tekenen, niet talrijk was 
geweest: wel gaf hij toe dat de houding van de hoogleraren sterker en 
scherper had mogen zijn.
Intussen was de Delftse zuiveringscommissie ertoe overgegaan de straf 
van degenen die in april 1943 getekend en verder niet geprofiteerd had
den, te halveren. Bij beschikking van 30 januari 1946, die op 11 maart 
van dat jaar van kracht werd, trok Van der Leeuw de cumulatiebepa
ling in.221 De onrust aan de universiteiten en hogescholen verdween 
daarmee niet geheel, getuige onder meer het feit dat de studentenzui
vering ook stof opleverde voor een debat in de Tweede Kamer tijdens 
de begrotingsbehandeling in het najaar van 1946.

e. Het bedrijfsleven 
Voor de bedrijfszuivering bestond op het moment dat het kabinet-
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Schermerhorn-Drees optrad, geen afzonderlijke regeling. Onmiddellijk 
na de bevrijding van het zuiden had de Ministerraad Burger eenstem
mig verzocht die taak te willen verzorgen, maar deze kwestie is door 
zijn ontslag in januari 1945 onaf gebleven.222 Wel kon een werknemer 
op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen van 17 
juli 1944, Stbl. E 52, gewijzigd bij KB van 2 november 1944, Stbl. 
E 136, en bij KB van 29 december 1944, Stbl. E 157, door de direc
teur van een Gewestelijk Arbeidsbureau worden ontslagen, indien hij 
lid of sympathisant van de NSB of een aanverwante organisatie was 
geweest. Het BBA voorzag echter niet in maatregelen tegen de werk
gever bij gebleken onvaderlandslievend gedrag, behoudens dan dat in 
een dergelijk geval de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau een 
verzoek van een werknemer om ontslag moest inwilligen.223 
Toch kon het Militair Gezag de leiding van een bedrijf treffen. Het 
deed daarvoor een beroep op art. 99 van het Besluit Herstel Rechts
verkeer, dat de mogelijkheid opende tot benoeming, schorsing en ont
slag van bestuurders van bedrijven; verder op enkele artikelen van het 
Besluit op de Bijzondere Staat van Beleg,224 die het Militair Gezag de 
bevoegdheid gaven natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechts
personen te gelasten bepaalde handelingen te verrichten, te dulden of 
na te laten; bevelen te geven betreffende het verblijf binnen het in bij
zondere staat van beleg verkerende gebied; ten slotte iedereen te 
onderzoeken en in bewaring te stellen.
Het Militair Gezag riep op grond hiervan adviescommissies voor de 
zuivering van de bedrijfsleiding in het leven, maar alleen daar werd 
zuiverend opgetreden, waar de ondernemers in verenigingsverband wa
ren georganiseerd. Dat betekende dat, waar een dergelijk verband ont
brak, de „foute” leiding bleef gehandhaafd. Bij het optreden van het 
nieuwe kabinet werd met deze werkzaamheden op instructie gestopt in 
afwachting van een wettelijke regeling.225
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat het bedrijfsleven in de sfeer van 
de bijzondere rechtspleging natuurlijk ook in zeer ernstige mate kon 
worden getroffen. Ook het Besluit Vijandelijk Vermogen had vele ge
volgen, onder meer omdat het vermogen van personen die van hun 
vrijheid waren beroofd, in beheer kwam bij het Beheersinstituut, zulks 
nog afgezien van de mogelijkheid dat dit vermogen krachtens het Tri
bunaalbesluit verbeurd kon worden verklaard.
In de regeringsverklaring van 27 juni 1945 zei Schermerhorn over de 
bedrijfszuivering: „Voorstellen zijn te verwachten van invoering van 
een algemeen geldende regeling, die de mogelijkheid biedt en de voor
waarden schept dat het bedrijfsleven door middel van tuchtrechtelijke 
beoordeeling wordt gezuiverd, terwijl de wederopbouw van het bedrijfs
leven niet meer dan strikt noodig is wordt gestoord. Aangezien zeer
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velen uit ons bedrijfsleven dikwijls noodgedwongen indirect vaak of 
ook in meerdere of mindere mate voor den vijand hebben moeten wer
ken, zal de verwijdering en vrijheidsberooving zich in hoofdzaak moe
ten beperken tot de ernstige directe gevallen. Ingrijpende financieele 
maatregelen echter zullen iedere soort, uit hoofd van samenwerking 
met, of hulpverleening aan den vijand verkregen winsten teniet moeten 
doen.”22c Hiermee roerde Schermerhorn drie aspecten aan: de zuive
ring van personen, de berechting van ernstige gevallen en het te niet 
doen van oorlogswinsten. In deze paragraaf gaat het uitsluitend om het 
eerste aspect. Het is overigens duidelijk dat de bedrijven die hoe dan 
ook hun productiecapaciteit hadden gered, alleen al daarom in de 
eerste tijd na de bevrijding een voorsprong hadden op minder fortuin
lijke concurrenten; dergelijke nadelige uitgangsposities bleken vaak na 
korte of wat langere tijd het zelfstandig voortbestaan onmogelijk te 
maken.
Op 14 september 1945 verscheen de aangekondigde wettelijke regeling, 
het Besluit Zuivering Bedrijfsleven van 3 september 1945, Stbl. F 160. 
Hij die opzettelijk of door zijn schuld gedurende de bezetting in een lei
dende functie in een onderneming de vijand hulp had verleend, de staat 
tegenover de vijand had benadeeld, dan wel met gebruikmaking van 
vijandelijke invloed een Nederlands belang had geschaad, kon voor 
maximaal tien jaar worden ontzet uit het recht een leidende functie 
uit te oefenen; er zou echter geen ontzetting plaatsvinden wanneer het 
feit was begaan uit noodzaak of met het oogmerk en in de redelijke 
veronderstelling daardoor uiteindelijk het Nederlands belang te dienen. 
De beslissing omtrent ontzetting zou worden genomen door functio
nele en regionale zuiveringsraden, in te stellen door de ministers van 
Handel en Nijverheid; Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; Fi
nanciën; Openbare Werken; Scheepvaart en Verkeer en Energie, ieder 
op zijn terrein. De raden konden overgaan tot voorlopige ontzetting, 
indien er ernstige aanwijzingen waren van gedragingen die een ontzet
ting wettigden. Zowel de definitieve als de voorlopige beslissing moest 
worden bekrachtigd door een te Den Haag zetelende Centrale Zuive
ringsraad, tot wie ook de beschuldigde zich met een bezwaarschrift 
kon wenden.
Deze regeling betrof dus uitsluitend de personen die de leiding van be
drijven hadden uitgeoefend; het ging om de foute directeur, niet om de 
foute onderneming. De betrokkene zou slechts worden beoordeeld naar 
handelingen in de uitoefening van zijn functie; laakbare handelingen, 
verricht in zijn privé-leven of in een andere functie, konden aan de 
hand van andere wettelijke regelingen, o.a. de bijzondere rechtspleging, 
worden berecht. Om de zeer gewenste snelheid van optreden te berei
ken werd de termijn van indiening van klachten beperkt tot drie maan
den na inwerkingtreding van het besluit, m.a.w. tot 15 december 1945;
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daama zouden de zuiveringsraden alleen nog uit eigen beweging of op 
ministeriële lastgeving gevallen in behandeling mogen nemen.
Het ontwerp van dit KB, opgesteld op het ministerie van Handel en 
Nijverheid, was al op 10 juli in de Ministerraad besproken, dus goed 
veertien dagen na het eerste optreden van het kabinet.227 Bij die gele
genheid benadrukte Schermerhorn de noodzaak van een regeling en 
verwees hij naar de propaganda vanuit Londen, volgens welke praktisch 
iedereen zou moeten worden gearresteerd. „Men kan niet de leden van 
de NSB vervolgen en lieden die ons land direct kwaad hebben gedaan, 
laten rondlopen.” Naar zijn mening moesten niet alleen de individuen 
worden gestraft, maar ook de winsten volledig worden afgeroomd. 
Voor dat laatste bereidde Lieftinck een speciale belasting voor, nl. de 
vermogensaanwasbelasting, en hij stond niet toe dat deze in het kader 
van de bedrijfszuivering zou worden vertroebeld; via boete-oplegging 
aan een individu zou er sprake zijn van een collectieve straf. Ringers 
wilde, in plaats van een zuivering van personen, die een bedrijf kon 
ontwrichten en aanzienlijke economische schade kon veroorzaken, lie
ver een aantasten in de beurs.228 Ook Drees vond het niet erg een ver
dienste die op verkeerde wijze tot stand was gekomen, weg te nemen. 
Maar behalve Lieftinck achtte ook Vos een regeling daarvoor in de 
sfeer van de bedrijfszuivering in strijd met de opzet om personen te 
treffen. Ervan uitgaande dat ontzetting229 alleen niet voldoende was 
en dat de veroordeelde ook in zaken moest kunnen worden getroffen, 
vroeg Beel zich af of er toch niet een combinatie mogelijk was door de 
betrokkene direct na de uitspraak van de zuiveringsraad voor een Tri
bunaal te brengen, dat over meer sancties beschikte, terwijl Kolfschoten 
voor deze categorie het stadium van de zuivering helemaal wilde over
slaan. Vanwege het anders geaard zijn van de Tribunaalrechtspraak 
werden deze denkbeelden echter van de hand gewezen; wel besloot het 
kabinet dat de Centrale Zuiveringsraad de gegevens aan een Tribunaal 
of Bijzonder Gerechtshof mocht doorspelen.
Op de relatie bedrijfszuivering - Tribunaalrechtspraak kwam Kolfscho
ten veertien dagen later, op 24 juli, in de Ministerraad weer terug. Hem 
was gebleken dat werd gevreesd voor verwarring. Vos hield echter vast 
aan zijn ontwerp. Het bedrijfsleven, waar de zuivering van de werkne
mers op grond van het BBA gewoon doorging, zat op een dergelijke 
regeling te wachten, aldus Vos, terwijl inschakeling van Tribunalen zeer 
vertragend zou werken; bij de Tribunalen ging het om tienduizenden 
gevallen, bij de bedrijfszuivering om enkele duizenden, voor wier be
handeling men zoveel zuiveringscommissies kon instellen als men wil
de.230
Ofschoon, of misschien juist doordat de zuiveringsraden pas rond de 
jaarwisseling werden ingesteld, lokte de bedrijfszuivering tijdens het
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zuiveringsdebat in januari 1946 in de Tweede Kamer nauwelijks dis
cussie en ook weinig kritiek uit. De Nota omtrent een aantal punten 
van Regeringsbeleid meldde niet meer dan dat de zuivering op gang 
kwam.231
Roosjen,232 die zeer was te spreken over de goed gewaarborgde rechts
gang op dit terrein, vroeg zich af of de per 15 december 1945 be- 
eindigde termijn van aangifte233 niet moest worden verlengd, nu de 
zuiveringsraden zo laat met hun werk waren begonnen. Hij betreurde 
het dat hier de fout van het Zuiveringsbesluit 1944 was herhaald en 
slechts één straf, nl. ontzetting, kon worden opgelegd. Dat impliceerde 
immers dat allen, voor wie deze straf te zwaar was en deze daarom niet 
kregen opgelegd, zonder meer hun arbeid konden voortzetten; ook hij 
gaf om deze reden de voorkeur aan de invoering, naast ontzetting, van 
een boete, gelijk aan de door collaboratie ontstane verrijking. Overi
gens drong hij aan op grote voorzichtigheid; uitstekend geoutilleerde 
bedrijven, waardevol voor de wederopbouw, liepen kans te worden ge
ruïneerd, waardoor dan ook het personeel, dat part noch deel had ge
had aan de collaboratie, schade leed.
Mevrouw Tendeloo234 en Le Poole235 wezen op de te verwachten moei
lijkheden tijdens de zuivering. Mevrouw Tendeloo vreesde dat benoe
ming in de zuiveringsraden van personen uit het bedrijfsleven -  dit ge
beurde ook bij de nog te bespreken pers- en kunstenaarszuivering, waar 
zich daardoor reeds problemen hadden voorgedaan -  grote complica
ties tot gevolg zou hebben, zodra de concurrentie het hoofd weer op
stak. Le Poole, die evenals Roosjen invoering van een boete wenselijk 
vond, bracht de „Aanwijzingen” van 1937 ter sprake en refereerde 
daarbij aan Kortenhorsts brochure „Was samenwerking met den vij
and geoorloofd?”. Deze had daarin opgemerkt dat in het begin van de 
bezetting een groep groot-industriëlen met generaal Winkelman tot 
overeenstemming was gekomen dat er voor de Duitsers mocht worden 
gefabriceerd, mits een en ander niet was geëigend om rechtstreeks te 
doden; ook in de bouwwereld had een soortgelijk gemeenschappelijk 
standpunt bestaan met betrekking tot het afwerken van reeds onder
handen genomen vliegvelden. Volgens Kortenhorst zou opening van 
archieven dit probleem wel oplossen.236 Le Poole suggereerde dat op 
ruime schaal zou worden getracht de verantwoordelijkheid voor samen
werking met de Duitsers af te schuiven naar de secretarissen-generaal. 
Burger toonde zich zeer vergenoegd met de gang van zaken.237 Hij 
constateerde dat het verschijnsel, dat nu pas een begin werd gemaakt 
met de bedrijfszuivering, bewees „hoezeer alle en wellicht vaak juiste 
critiek ten spijt de Londensche voorbereidingen van waarde geweest 
zijn. Het ten onrechte ontbreken dier voorbereidingen op het terrein 
der bedrijfszuivering is niet zonder den thans blijkenden ongewensch- 
ten vertragenden invloed geweest.”
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Van der Brug238 beschouwde als het meest positieve punt van de be
drijfszuivering dat er een einde zou komen aan de wederkerige dreige
menten tussen baas en knecht. Mede in het licht van het optreden van 
de Eenheidsvakcentrale was opvallend hoezeer ook Gerben Wage
naar239 zich sterk maakte voor de arbeidsvrede. Hij achtte de bedrijfs
zuivering daarom van zo groot belang, „omdat reeds bij de bevrijding 
van het zuiden des lands, en ook daarna in het westen, is gebleken, dat 
in die bedrijven, waar niet gezuiverd is of waar in elk geval collabo- 
reerende figuren aanbleven, dit stelselmatig aanleiding was tot veel 
wrijving en tot veel misnoegen in de kringen van de werkers uit het 
bedrijfsleven of van de fabrieken en dat mede daaruit als gevolg voort
vloeiden stakingen en andere ongeregeldheden, hetgeen juist in dezen 
tijd van zooveel beteekenis is, omdat wij -  en dit is ook het standpunt 
van de Regeering -  het meeste belang hebben bij opvoering van de 
productie en het niet zuiveren van de bedrijven aanleiding geeft tot on
geregeldheden, ten gevolge waarvan de productie stagneert.”
Het antwoord van Vos240 was zeer kort. Hij legde uit waarom de be
drijfszuivering zo laat op gang was gekomen. Dat hield nl. verband met 
de bemanning van de zuiveringsraden. Enerzijds was het moeilijk om 
voor het weinig attractieve werk personen te vinden, anderzijds duurde 
het lang eer de illegaliteit, om wier oordeel over deze personen telkens 
was gevraagd, een uitspraak deed. In het Witboek van de GAC wordt 
toegegeven dat de illegaliteit hier langzamer en vaak minder degelijk 
heeft gewerkt dan had mogen worden verwacht. Als excuus wordt aan
gevoerd dat door de teleurstelling over het verloop van de zuivering in 
het algemeen de belangstelling voor concrete gevallen en voor de sa
menstelling van bepaalde commissies belangrijk was gedaald.241 
Vos deelde verder mee dat in totaal 40 zuiveringsraden nodig waren, 
waarvan er 24 waren ingesteld. Het aantal klachten dat bij deze raden 
was binnengekomen, bedroeg ongeveer 1500, waarvan 500 met betrek
king tot de bouwindustrie; een aanzienlijke toename viel te veiwachten 
na de instelling van de Zuiveringsraad voor Handel en Ambacht, waar
onder zeer veel kleine gevallen zouden ressorteren.
Over de wenselijkheid van de boetebepaling handhaafde de minister 
zijn standpunt, dat hij in de Ministerraad op 10 juli 1945 had verde
digd: noodzakelijk is dat de zuivering een persoonlijk karakter draagt, 
terwijl een boete in het algemeen wordt gedragen door het betrokken 
bedrijf.
Wat de termijn voor de indiening van klachten betrof kondigde Vos 
een wetsontwerp aan, dat die termijn zou verlengen; hij vond het overi
gens vanzelfsprekend dat het indienen van klachten na 15 december
1945 niet zonder meer behoefde te leiden tot het niet onderzoeken 
daarvan; de zuiveringsraden konden immers zelfstandig onderzoeken
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en de minister kon ook opdracht geven een bepaald geval in behande
ling te nemen.
Het wetsontwerp is nooit ingediend, hoewel de Ministerraad zich op 
21 januari 1946 ermee heeft beziggehouden. Dat er niet vanuit het 
parlement op is aangedrongen, doet vermoeden dat er zich geen proble
men voordeden bij de te laat ingediende klachten. Hier zij vermeld dat 
de illegaliteit over de zuivering van het bedrijfsleven aanzienlijk minder 
teleurgesteld was dan ten aanzien van de zuivering elders.242

f. D e kunstenaars
Voor de zuivering van de kunstenaars ontbrak aanvankelijk iedere 
wettelijke basis. Daar kwam pas in het voorjaar van 1946 verandering 
in. In het bevrijde zuiden kon in dit verband het Militair Gezag slechts 
gebruik maken van zijn bevoegdheid om openbare bijeenkomsten te 
verbieden. Alleen wanneer alle optredenden in het bezit waren van een 
door hem af te geven verklaring van geen bezwaar, verleende het Mili
tair Gezag toestemming; het liet zich daarbij bijstaan door een advies
commissie van deskundigen. De grote moeilijkheid was echter dat de 
meeste gegevens omtrent de kunstenaars zich in het noorden bevonden, 
zodat pas na de bevrijding van het noorden uitgebreide richtlijnen kon
den worden opgesteld. Tot dat tijdstip werd aan alle personen, die 
gedurende de Kultuurkamerperiode waren opgetreden, de verklaring 
van geen bezwaar onthouden.
Vanaf 15 juni 1945 kwam de zuivering in handen van vijf door het Mi
litair Gezag ingestelde ereraden voor de kunstenaarsberoepen, te weten 
voor architectuur, beeldende kunsten, letterkunde, toneel en muziek; 
aan de ereraad voor toneel waren twee personen toegevoegd voor de 
dans- en filmkunst; later is er nog een ereraad voor de kleinkunst in
gesteld. Een ereraad bestond in de regel uit één jurist-voorzitter en vier 
kunstenaars of kunstminnende leden; zij werden benoemd in overleg 
met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen na toet
sing door o.a. de GAC. Strafbaar werd nu gesteld onderwerping aan de 
door de bezetter en zijn handlangers genomen maatregelen ten aanzien 
van de onderscheiden beroepen. Aanmelding voor de Kultuurkamer of 
invulling van het ariërformulier en optreden in collectief verband zou 
worden berispt, terwijl daar waar sprake was van een eigen, persoon
lijke verantwoordelijkheid, zou worden overgegaan tot uitsluiting.243 
Doordat de rechtskracht aan de beslissingen van de ereraden bleef ont
breken, werden deze regelmatig aangevochten, met name door de Ver
eniging „Actie Rechtsherstel der Nederlandse Kunstenaars”, die naar 
zij zelf opgaf 200.000 leden en adherenten telde.244 De Vereniging 
maakte in veel gevallen ook bezwaar tegen de gevolgde procedure, 
waarbij de rechtsgang veel te wensen zou overlaten. Omdat er geen
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sancties bestonden, kwam het op ruime schaal voor dat geen gevolg 
werd gegeven aan de uitspraken van de ereraden.
Minister Van der Leeuw had gehoopt dat het Militair Gezag, waar 
prof. dr. N.A. Donkersloot op dit gebied de uitvoering in handen had, 
de kunstzuivering tot een goed einde zou brengen. Nu echter de onrust 
groeide en er een chaos dreigde te ontstaan, zag hij zich op den duur 
wel genoopt tot ingrijpen, mede ook in verband met het expireren van 
de bijzondere staat van beleg en dus van de bevoegdheden van het Mi
litair Gezag. Het Militair Gezag, dat later in en buiten de Staten-Gene
raal werd verweten met de kunstenaarszuivering te zijn begonnen en 
daardoor moeilijkheden te hebben veroorzaakt, had reeds de instelling 
van een uit juristen bestaande supervisiecommissie ter controle van de 
gedane uitspraken overwogen en daarop de minister gewezen,245 terwijl 
ook de GAC Van der Leeuw had benaderd en bij hem sterk had aan
gedrongen op een wettelijke regeling, waarbij dan tevens een beroeps
instantie in het leven behoorde te worden geroepen.246 
Op 6 november 1945 legde Van der Leeuw drie ontwerp-besluiten voor 
aan de Ministerraad betreffende de zuivering van de kunst, de ereraden 
en de uitspraken van de ereraden. Deze besluiten zouden het door het 
Militair Gezag ingevoerde systeem continueren, daaraan de vereiste 
wettelijke grondslag geven en voorzien in de sancties en de beroeps
instantie. Naar aanleiding hiervan stelde Beel de principiële vraag, of 
de regering zich wel moest inlaten met de zuivering van de kunstenaars; 
het ging hier immers om een vrij beroep en een ingrijpen hier zou ook 
elders gevolgen met zich meebrengen. Schermerhorn en de overige mi
nisters vonden echter dat de overheid zich niet kon onthouden van be
moeienis met dit stuk van het openbare leven; voor de pers had de re
gering toch ook een regeling getroffen (zie de paragraaf hierna). Hier 
zij erop gewezen dat de GAC al op 27 juli 1945 er bij het kabinet op 
had aangedrongen dat een KB betreffende de zuivering van de vrije 
beroepen zou worden uitgevaardigd. In maart 1946 herhaalde de GAC 
dit verzoek, maar verder dan een bemoeienis van de overheid met het 
bedrijfsleven, de pers en de kunstwereld is het niet gekomen. Bij de 
overige vrije beroepen is de zuivering overgelaten aan de beroepsge- 
noten zelf.247
In de Ministerraadsvergadering van 6 november 1945 werden op ver
zoek van Kolfschoten de drie ontwerp-besluiten vanwege hun nauwe 
samenhang samengevoegd tot één ontwerp. Het besluit kwam echter 
niet meer tot stand vóór 20 november, de dag waarop de Voorlopige 
Staten-Generaal in functie traden en de periode van het staatsnood
recht tot een einde kwam. De materie moest nu bij wet worden gere
geld, hetgeen meebracht dat de kunstenaarszuivering voorlopig versto
ken zou blijven van een behoorlijke juridische basis. Pas op 17 januari
1946 werd het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd 248
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In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van 11 de
cember 1945 stond niet meer te lezen dan dat de Tweede Kamer binnen 
korte tijd een voorstel tot wettelijke regeling van de zuivering van kun
stenaars kon verwachten.249 Dat was voor vrijwel iedereen in de Twee
de Kamer aanleiding om zich tijdens het zuiveringsdebat in januari
1946 niet te uiten over deze kwestie, hoewel de Vereniging Actie 
Rechtsherstel zeer actief was in het sturen van requesten naar de Ka
mer. Mevrouw Tendeloo250 wraakte het optreden van het Militair Ge
zag en vooral het feit dat in de ereraden kunstenaars over collega’s 
moesten oordelen en dat vaak partijdig en gevoelsmatig deden; zij 
hoopte dan ook van harte dat in ieder geval de beroepsinstantie zou 
bestaan uit deskundigen, uit volgens verstand en scholing oordelende 
rechters. Goedhart251 was het hier niet mee eens; volgens hem konden 
juristen zich te weinig verplaatsen in de karakteristieke overwegingen 
van de kunstenaars. Maar Van der Leeuw252 koos geheel de zijde van 
mevrouw Tendeloo: kunstenaars waren te emotioneel.
Zoals reeds opgemerkt, beoogde het wetsontwerp de ereraden te hand
haven in de vorm, die het Militair Gezag er aan had gegeven. De raden 
zouden twee maatregelen kunnen nemen: afkeuren van een houding en 
iemand verbieden voor een bepaalde tijd of voor het leven zijn beroep 
uit te oefenen. Die maatregelen konden worden getroffen tegen kunste
naars die opzettelijk of door schuld gedurende de vijandelijkheden of 
tijdens de bezetting zich in dienst hadden gesteld van de vijandelijke 
propaganda of die hadden bevorderd, en tegen hen die hun beroep zo
danig hadden vervuld dat mede daardoor nationaal-socialistische be
ginselen of denkbeelden ingang zouden hebben kunnen vinden, dan 
wel de vijand op andere wijze als kunstenaars hulp hadden verleend. 
Evenals bij de zuivering van het bedrijfsleven en het filmwezen zouden 
geen maatregelen worden genomen, indien men uit noodzaak had ge
handeld of met het oogmerk en in de redelijke veronderstelling daar
door uiteindelijk het Nederlands belang te dienen. Beroep zou mogelijk 
worden bij een in Den Haag zetelende en uit door de minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen benoemde juristen bestaande Cen
trale Ereraad. Tegen uitspraken van ereraden, gedaan vóór het tijdstip 
van inwerkingtreden van de wet, zou gedurende vier weken na dat tijd
stip beroep mogelijk zijn bij de Centrale Ereraad. Deze uitspraken zou
den pas na bevestiging in beroep verbindende kracht krijgen; werd 
geen beroep ingesteld, dan verkregen de uitspraken verbindende kracht 
na afloop van de beroepstermijn van vier weken. Wie zich niet had 
gehouden aan een dergelijke uitspraak, zou opnieuw voor een ereraad 
kunnen worden gebracht. Deze overgangsbepalingen werden noodzake
lijk gevonden, omdat de procedure vooral in het begin niet steeds vlek
keloos was verlopen; mede hierdoor was onrust ontstaan en was het
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gevoel gegroeid dat de maatregelen niet steeds gerechtvaardigd waren; 
de regering achtte het alleszins redelijk hiermee rekening te houden. 
Omdat de regering echter erkende dat de uitspraken geen verbindende 
kracht bezaten en juridisch zonder betekenis waren, was het tevens 
noodzakelijk een regeling te treffen voor hen die een opgelegde maat
regel toch hadden ondergaan.253
Blijkens het Voorlopig Verslag, dat op 1 februari verscheen,254 zou 
het overgrote deel van de Tweede Kamer met het wetsontwerp instem
men, verheugd als men was dat een einde zou worden gemaakt aan de 
verwarring rond de rechtskracht van de uitspraken van de ereraden. 
Natuurlijk konden de voorstanders van legalisatie van de wetsbesluiten 
het niet nalaten om ook bij deze gelegenheid de wens naar voren te 
brengen omtrent een allesomvattende wettelijke regeling van de zuive
ring en niet van de kunstenaarszuivering alleen. Verschillende leden 
brachten een adres van de Vereniging Actie Rechtsherstel ter sprake, 
waarin was gewezen op de talloze gevallen van uitspraken van ereraden 
zonder dat de beschuldigde was gehoord of opgeroepen of dat de ver
dediging door een raadsman was toegestaan; zij vroegen zich daarom 
af, of het niet omwille van de gerechtigheid wenselijk zou zijn om alle 
gevallen opnieuw te behandelen. Voor wat betrof het lidmaatschap van 
de Kultuurkamer verzochten enkele leden met klem acht te slaan op de 
omstandigheden van elk geval afzonderlijk en niet op grond van dit 
lidmaatschap zonder meer tot uitsluiting over te gaan. Wat de voor
gestelde maatregelen aanging, werd er van verschillende zijden op aan
gedrongen deze uit te breiden, want nu zou de ene kunstenaar door een 
tijdelijke beroepsuitsluiting harder getroffen kunnen worden dan de 
andere. Dat in sommige gevallen geen maatregelen zouden worden op
gelegd, ontlokte verschillende leden de opmerking dat een dergelijke 
evolutie van de zuiveringsnormen bij de ambtelijke zuivering nog niet 
was waargenomen. Overigens vonden sommigen de redactie van deze 
bepaling te vaag en drongen zij aan op een strengere formulering, waar
door het minder gemakkelijk zou worden om uitwegen te vinden. Na
genoeg algemeen was men van oordeel dat de vorm van de rechtsgang, 
waarop immers veel kritiek was uitgeoefend, in de wet moest worden 
vastgelegd. Enkele leden ten slotte wilden de regeling betreffende de 
oude uitspraken niet accepteren; deze moesten ook onmiddellijk ver
bindend worden verklaard, omdat anders te verwachten viel dat 95% 
van de reeds gezuiverden in beroep zou gaan en daardoor de chaos 
zou herleven.
In de Memorie van Antwoord, ingezonden op 15 februari 1946,255 ver
zetten de eerst verantwoordelijke ministers, Van der Leeuw en Kolf
schoten, zich tegen het adres van de Vereniging Actie Rechtsherstel. De 
procedure was volgens hen niet zo slecht als werd gesuggereerd door de
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Vereniging, die door haar oorsprong en in haar opzet een partijdig 
standpunt innam. De beide ministers wilden het zuiveringsbeleid van 
het verleden overigens niet volledig verdedigen en stelden juist daarom 
de mogelijkheid van beroep tegen de oude uitspraken voor; een wijzi
ging in de overgangsbepalingen wilden zij dan ook niet aanbrengen. 
Wel wilden zij op andere punten de Kamer tegemoetkomen, bv. door 
opneming van een boetebepaling (tot een maximum van ƒ 2000,—) als 
straf. De ministers gaven er de voorkeur aan de bepaling over de geval
len waarin geen maatregel zou worden opgelegd, bv. daar waar was 
gedreigd met lijfelijk geweld en materiële schade, te handhaven om de 
eenheid in de wettelijke regelingen op het gebied van de zuivering zo
veel mogelijk te bevorderen. Voor wat betrof de rechtsgang waren de 
ministers bereid een voorschrift aangaande het horen van betrokkenen 
in het wetsontwerp op te nemen, maar „andere voorschriften voor de 
procedure kunnen in de wet zelf bezwaarlijk worden opgenomen. Het 
is het streven van de ondergeteekenden om, vooral nu de procedure 
in het verleden somtijds te wenschen heeft overgelaten, de waarborgen 
voor den kunstenaar, die in eersten aanleg of in beroep zal worden be
oordeeld, zoo sterk mogelijk te maken. Zij zijn echter bevreesd deze 
waarborgen in de wet zelf neer te leggen, daar de ervaring leert, dat 
iedere voorgeschreven vorm op den procesgang vertragend kan werken. 
Zij meenen daarom de mogelijkheid te moeten openhouden, waar naar 
algemeen oordeel de zuivering ook van het kunstleven thans met be
kwamen spoed moet afloopen, bepaalde waarborgen, indien dit nader 
noodzakelijk blijkt, op korten termijn op te heffen of te beperken. Zulks 
kan niet geschieden, indien deze waarborgen in de wet zijn veran- 
kerd.”256
Bij de openbare behandeling op 20 februari 1946 waren slechts 54 le
den aanwezig, dit terwijl de Tweede Kamer voor het eerst de gelegen
heid kreeg mee te werken aan een wettelijke regeling voor een afzon
derlijk deel van de zuivering. Wendelaar257 drong voor wat het laatste 
punt van de Memorie van Antwoord betrof erop aan dat de verdachte 
en zijn raadsman ook inzage kregen in het dossier om het anonieme in
dienen van klachten zoveel mogelijk tegen te gaan. Van der Leeuw,258 
die hiervan vertraging bij de afdoening van zaken vreesde, wilde deze 
bepaling liever in een uitvoeringsvoorschrift opnemen, maar een door 
Wendelaar ingediend amendement om dit in de wet te regelen werd 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard.259
Een ander punt, waarop enkele leden, met name Roosjen260 en Goed
hart,261 insisteerden, betrof de onmiddellijke verbindendverklaring van 
de oude uitspraken; Goedhart noemde de overgangsbepalingen een 
kluif, die de Vereniging Actie Rechtsherstel, „deze vereeniging met 
den zonderlingen naam en den groten mond”, werd toegeworpen. Na-
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dat Van der Leeuw opnieuw zijn argumenten had verdedigd, drongen 
zij echter niet langer meer aan. Mevrouw Tendeloo262 wees met be
trekking tot dit punt nog op de zeer verwarringwekkende situatie dat 
de oude uitspraken pas verbindende kracht zouden krijgen na uitspraak 
van de Centrale Ereraad of na afloop van de appèltermijn van vier 
weken, terwijl de nieuwe uitspraken direct van kracht zouden zijn, ook 
al werd er beroep ingesteld. Dit strookte niet met het commune recht, 
waar de mogelijkheid van hoger beroep een uitspraak schorste gedu
rende de appèltermijn en wanneer het appèl werd ingesteld, totdat in 
hoger beroep de zaak was beslist. De door de minister voorgestelde 
regeling gold weliswaar ook op andere terreinen van de zuivering, waar 
de mogelijkheid van beroep bestond (ambtenaren, studenten, filmwe
zen, bedrijfsleven), maar mevrouw Tendeloo moest zich uiteraard be
perken tot de kunstenaarszuivering. Zij vroeg zich af waarom het nodig 
was een afwijkende regeling te maken. „Het publiek is het anders ge
wend. Men weet niet anders dan dat het hooger beroep de uitspraak 
schorst. Waarom is er nu aanleiding dit systeem geheel te veranderen 
op zulk een ondergeschikt punt als de kunstenaarszuivering. Ik ben er 
van overtuigd, dat deze regeling. . .  verwarrend zal werken. Ik heb er 
geen behoefte aan de verwarring, die reeds bestaat op het gebied van de 
Ieekenrechtspraak en de beoordeeling van de gedragingen in de vijf af- 
geloopen jaren, te gaan vergrooten.” Van der Leeuw verzette zich tegen 
de gedachte dat bij de zuivering de voorschriften van het commune 
recht moesten worden gevolgd. Zuivering had natuurlijk met recht
spraak te maken, maar „de zuivering is een wijze van rechtsbedeeling, 
die men toepast in een overgangstijd, een tijd tusschen den volslagen 
rechteloozen tijd van oorlog en bezetting en den tijd van den nieuwen 
rechtsstaat, waarin wij langzamerhand beginnen in te groeien. . . .  Wat 
men dus in het commune recht niet zou aanvaarden, moet hier aan
vaard worden, omdat het hier inderdaad zuiveringszaken betreft en 
men niet het gevaar moet loopen, dat de uitspraken blijven rusten, 
waardoor wij kunnen krijgen verstoring van de openbare orde, protest
acties en wat dies meer zij. Ik geloof, dat in deze materie zeker een be
roep kan worden gedaan op het spoedeischende karakter van de zaak.” 
Voor verwarring was de minister minder bevreesd; de ereraden waren 
reeds voor een groot deel door de zaken heen en voordat het wetsont
werp wetskracht zou hebben verkregen, zou men nog een heel eind 
verder zijn, zodat uitspraken van tweeërlei soort tot een minimum zou
den blijven beperkt. Bij de replieken verduidelijkte mevrouw Tende
loo263 dat het haar ging om eenheid en rechtszekerheid, nu in de leken- 
rechtspraak, die materieel gelijk was aan de commune rechtspraak, 
onvoldoende voorschriften bestonden. Zij diende daarom een amende
ment in dat echter door Van der Leeuw en Kolfschoten ernstig werd 
ontraden. Kolfschoten nam alleen bij de behandeling van amendemen
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ten het woord. Het amendement-Tendeloo werd met 30 tegen 24 stem
men verworpen, waarbij de fracties van de KVP, de ARP en de PvdA 
verdeeld stemden; mevrouw Tendeloo kreeg verder steun van haar 
voormalige partijgenoten uit de VDB en van de christelijk-historische 
en de liberale Kamerleden.264
Op een ander punt, nl. de gevallen waarin geen maatregelen zouden 
worden getroffen, namen Van der Goes van Naters265 en Goedhart 
geen genoegen met hetgeen in de Memorie van Antwoord was meege
deeld. Met name de uitzondering, wanneer materiële schade zou zijn 
geleden, wekte hun wrevel. Van der Goes van Naters wees erop dat het 
steeds nadeliger was geweest „aan het verzet van de kunstenaars deel 
te nemen dan zich aan te melden en te blijven verdienen. Dat geldt voor 
iederen tak van het Nederlandsche verzet. Overal was er dreiging van 
materieele schade, en erger. Zeker geldt dat ten aanzien van de studen
ten. Waarom voor studententeekenaars geen beroep op materieel nood
zaak is toegelaten en voor de kunstenaars, die een verantwoordelijke 
taak, een geestelijke roeping in de wereld hebben, wél, is mij niet dui
delijk.” En Goedhart was ervan overtuigd dat de opvatting van de mi
nisters fataal was voor de zuivering. „Wat zal de Amsterdamsche ac
trice, die weigerde tot de Kulturkammer toe te treden en dientenge
volge ontslag moest nemen bij haar gezelschap, waarna zij als verkoop
stertje in een kousenwinkel in haar onderhoud voorzag, hiervan den
ken? Als zij niet levenswijs genoeg is om te beseffen, dat elke goede 
daad haar belooning in zich zelf vindt, dan zal zij waarschijnlijk tot de 
conclusie komen, dat de wetgever staat aan de zijde dergenen, die in de 
oorlogsjaren hun goede baantjes niet wilden opgeven ter wille van de 
nationale zaak, omdat ’dreiging van materieele schade’ voldoende 
aanleiding geoordeeld wordt om zich te verontschuldigen. Op deze 
wijze wordt tegemoet gekomen aan een van onze ergste nationale on
deugden, de neiging om zich onder alle omstandigheden af te vragen 
’hoeveel men er beter van wordt’, een neiging, die ons de afgeloopen 
oorlogsjaren zooveel schade berokkend heeft.” Goedhart diende daar
om met steun van de PvdA-fractie een reeds in het Voorlopig Verslag 
opgenomen amendement in dat de uitzonderingsbepaling stringenter 
formuleerde, maar hij liet de angel, nl. dat de kunstenaar uit onomsto
telijk bewezen noodzaak moest hebben gehandeld, er wel al te gemak
kelijk door Van der Leeuw en Kolfschoten uithalen; de ministers 
waren van mening dat bij de zuivering een onomstotelijk bewijs uiterst 
moeilijk was te leveren en al in eerste termijn had Van der Leeuw toe
gezegd dat materiële schade slechts bij hoge uitzondering als een ver
ontschuldiging zou worden aangemerkt. Het amendement werd daarna 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard.266
Roosjen en Wendelaar voerden, in tegenstelling tot Bachg (RKSP-
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KVP),267 nog bezwaren aan tegen de opmerking in de Memorie van 
Antwoord dat beroepsuitsluiting zich ook uitstrekte tot het lidmaat
schap van of een bestuursfunctie in een beroepsvereniging. De minister 
betrad volgens hen hiermee het terrein van het verenigingsrecht en het 
wetsontwerp gaf hem daartoe niet de bevoegdheid. Omdat Wendelaar 
bij de replieken268 aandrong op een aanpassing van de redactie van de 
wetstekst, liet Van der Leeuw de bepaling opnemen, dat onder beroeps
uitoefening ook lidmaatschap of bestuurslidmaatschap van beroepsver
enigingen moest worden begrepen.269
Ten slotte daagde Van der Goes van Naters, bezorgd om een te grote 
clementie, Van der Leeuw uit om een uitspraak te doen over de plaats 
van de Kultuurkamer in de zuivering; het Militair Gezag had uitdruk
kelijk bepaald dat aanmelding voor de Kultuurkamer strafbaar was, 
terwijl de minister in de Memorie van Antwoord had opgemerkt dat de 
omstandigheden waaronder een en ander was geschied, bij de over
wegingen van de ereraden een rol behoorden te spelen. Van der Goes 
van Naters meende hieruit te moeten afleiden dat aanmelding onge
straft kon passeren, hetgeen dan een knieval was voor de Vereniging 
Actie Rechtsherstel. Hij liet zich echter geheel door Van der Leeuw 
geruststellen, toen deze aanmelding voor de Kultuurkamer afkeurens- 
waardig noemde en onder de normen van het wetsontwerp vond vallen; 
wel tekende de minister opnieuw aan dat het een verschil maakte of 
een bekende auteur of een broodschrijver zich had aangemeld.
Op 4 april traden bij de behandeling in de Eerste Kamer slechts drie 
sprekers op, nl. Donkersloot (partijloos),270 die ten tijde van het Mi
litair Gezag belast was geweest met de kunstenaarszuivering en nu dit 
beleid verdedigde, en verder Witteman (RKSP-KVP)271 en Beumer 
(ARP).272 Uit het Voorlopig Verslag, gedateerd 15 maart,273 bleek al 
dat een gedachtenwisseling met de Kamer weinig nieuws zou opleveren. 
Ook hier waren er die het betreurden dat niet alle op het stuk van de 
zuivering bestaande wetsbesluiten en dan vooral dat ten aanzien van 
het perswezen in een volledige wettelijke regeling waren ondergebracht; 
Donkersloot trad op 4 april als hun woordvoerder op.274 Dat de moge
lijkheid van oplegging van een geldboete op verzoek van de Tweede 
Kamer in het wetsontwerp was opgenomen, werd door enkelen onjuist 
genoemd; de geldboete moest als een straf worden beschouwd, terwijl 
de zuivering tuchtrecht was; Witteman kwam er bij de openbare be
handeling op terug. De uitzonderingsbepaling achtte men in het alge
meen veel te rekbaar en men had liever een scherpere formulering ge
zien dan een uitspraak van de minister ter zake in de discussie in de 
Tweede Kamer over de materiële schade. De overgangsbepalingen von
den ook hier weinig enthousiasme; Donkersloot sprak er nog eens op 
4 april over. Beumer ten slotte liet zich uitsluitend uit over de regeling-
282



van de inwerkingtreding van de wet; deze was bepaald op de zevende 
dag na de afkondiging, dit om de betrokkenen zoveel mogelijk de gele
genheid te geven van de wet kennis te nemen. Art. 1 van de Wet Alge
mene Bepalingen schrijft voor dat geen wet verbindend is, zolang zij 
niet behoorlijk is afgekondigd; is er niets bepaald over het tijdstip, dan 
geldt volgens art. 2, derde lid, van deze wet de twintigste dag na de 
afkondiging als tijdstip van inwerkingtreding. Beumer bekritiseerde de 
afwijking, omdat hij het wenselijk vond dat er in alle opzichten, dus 
ook in de wetgeving, meer orde kwam. Van der Leeuw275 verdedigde 
zich met een beroep op het spoedeisende karakter van de kunstzuive- 
ring.
Evenals de Tweede Kamer nam de Eerste Kamer het wetsontwerp ver
der zonder hoofdelijke stemming aan. De wet kwam op 5 april tot 
stand, maar het duurde nog tot 18 april, voordat zij in het Staatsblad 
verscheen (G 84). Op 29 april verschenen in het Staatsblad nog drie 
beschikkingen van 25 april, een betreffende de procedure voor de ere
raden (G 95), een betreffende de procedure voor de Centrale Ereraad 
(G 96) en een betreffende de tenuitvoerlegging van de uitspraken van 
de ereraden en de Centrale Ereraad (G 97).

g. De pers
De vraag in hoeverre de legale pers de Duitse zaak had gediend, was na 
de bevrijding, behalve voor de zuiver nationaal-socialistische bladen 
zoals Het Nationale Dagblad en Volk en Vaderland, niet eenvoudig te 
beantwoorden. Immers naarmate de bezetting was gevorderd, bevatten 
alle bladen, het ene meer dan het andere, elementen van Duitse en 
nazi-propaganda.
De bezetter heeft niets nagelaten om de pers onder controle te krijgen, 
aanvankelijk langs de weg van de verbroedering, later onder toepassing 
van de methode van boete-oplegging, beïnvloeding van individuele re
dacteuren, intriges, arbeidsinzet, inkrimping van de papiertoewijzing, 
bedreiging met opheffing, oplage-stop, beperking van de verschijnings
frequentie. Slechts enkele bladen hebben zichzelf om principiële rede
nen opgeheven (het Zeeuws Nieuwsblad en het Onafhankelijk Christe
lijk Weekblad kort na de capitulatie, De Groene Amsterdammer en De 
Tribune en in mei 1941 het anti-revolutionaire Friesch Dagblad van 
Hendrik Algra); andere hebben het op een verbod laten aankomen 
(o.a. De Maasbode, Ons Noorden, De Reformatie, Nieuwsblad van 
het Noorden, de Gereformeerde Kerkbode, De Zeeuw), terwijl sommi
ge bladen spoedig zonder meer zijn gelijkgeschakeld (bv. De Standaard, 
de Haagsche Post en Het Volk - Arbeiderspers). Het gros van de uit
gevers is echter overtuigd geweest van de wenselijkheid, ondanks het 
sombere vooruitzicht voor de vrijheid van de pers, om de bladen te
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laten voortbestaan, onder meer uit bezorgdheid voor de werkgelegen
heid en de continuïteit van het bedrijf; de een heeft zich daarvoor meer 
bereid getoond tot concessies dan de ander. Zo zijn bladen als het 
Dagblad van het Zuiden, het Algemeen Handelsblad (na het ontslag 
van D. J. von Balluseck als hoofdredacteur in juli 1941), de Residentie
bode, Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad, Dagblad van het Oos
ten, de een vrijwillig, de ander onder dwang van de bezetter, in natio- 
naal-socialistisch vaarwater gekomen; tot degenen die zelf NSB-figuren 
of met de bezetter sympathiserende personen in directie en redactie 
hebben toegelaten, al of niet onder dwang, behoorden ook enige grote 
concerns zoals de NV Uitgeversmaatschappij Neerlandia (De Utrechtse 
Courant, Het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland en De Limbur
ger Koerier), de Sijthoff-pers (Haagsche Courant en Rotterdams 
Nieuwsblad), het Nijghconcem (NRC, Rotterdams Dagblad, Het Va
derland en De Dordtse Courant) en het Holdertconcern (uitgever van 
de grootste landelijke dagbladen De Telegraaf en De Courant/Het 
Nieuws van de Dag). Deze en de overige bladen hebben wel gepro
beerd door de steeds nauwer wordende mazen heen te glippen, maar 
degenen wie dat het beste gelukte, met name veel protestantse bladen, 
zijn slachtoffer geworden van de persreorganisatie in september 1941, 
die officieel onder het mom van papierbesparing heeft plaats gevonden, 
maar in werkelijkheid tot doel heeft gehad het perswezen overzichte
lijker en voor de nazificering meer hanteerbaar te maken; van de 111 
dagbladen zijn er toen 56 verdwenen (o.a. de Nieuwe Provinciale Gro
ninger Courant, het Groninger Dagblad, de Volkskrant, de Nieuwe 
Utrechtsche Courant, het Nieuwsblad van het Zuiden, de Bredasche 
Courant, de Amsterdammer, De Nederlander, de Nieuwe Leidsche 
Courant, De Rotterdammer), van de 599 nieuwsbladen 470 en verder 
2800 tijdschriften. Een tweede persreorganisatie in 1942, wel ingegeven 
door de papierschaarste, heeft voor een verdere uitdunning gezorgd 
(o.a. De Gelderlander, het Utrechtsch Dagblad, het Amersfoortsch 
Dagblad). De bladen, die daarna nog zijn verschenen, veelal neutrale 
en ook katholieke provinciale bladen, werden kennelijk door de Duit
sers acceptabel geacht; eind 1942 stond ongeveer 40% van de toen 
verschijnende bladen onder leiding van een NSB-er of een uitgesproken 
pro-Duitse figuur.276
Voor de illegale pers was het een uitgemaakte zaak dat na de bevrij
ding alle bladen, inclusief hun directeuren, redacteuren en technici, 
„die dag in dag uit onder de dwang der nazi’s een kwalijke invloed op 
de bevolking uitoefenden en infame aanvallen op het verzet over Ne
derland lanceerden”, behoorden te worden uitgeschakeld. Deze radi
cale zuivering achtte men noodzakelijk, omdat er geen enkele garantie 
bestond dat de „collaborerende” pers „de slaafsheid, de wispelturig
284



heid en het achter de conjunctuur aandraven” van zich zou afschud
den. Die bladen, die in de illegaliteit de linkervleugel representeerden 
(Het Parool, Je Maintiendrai, De Ploeg, Christofoor, De Waarheid) 
voerden de onderwerping aan de bezetter terug op de ondernemings
gewijze exploitatie van de pers: het maken van winst of het verkrijgen 
van inkomen was hoofddoel en deed de legale pers zo gemakkelijk 
met iedere wind meewaaien. Hier werd dan ook gepleit voor de reali
sering van een niet-kapitalistische persordening in het kader van de 
zuivering. In deze visie moest na de bevrijding in de eerste plaats de 
illegale pers de nieuwsvoorziening verzorgen; hierbij werd niet zelden 
gespeculeerd op toewijzing van de gebouwen en de daarin aanwezige 
technische installaties van de „foute” bladen.277
Op 11 september 1944 verscheen het KB van 5 september 1944, hou
dende vaststelling van het Tijdelijk Persbesluit, Stbl. E 69, onder de 
verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, Burger. Dit wetsbesluit kwam in vergaande mate tegemoet aan 
de verlangens van het bovengenoemde deel van de illegale pers, welke 
verlangens door Van Heuven Goedhart in Londen medio 1944 waren 
vertolkt;278 dit betekent echter niet dat de Londense minister van Justi
tie het ermee eens was dat commerciële bladen zouden worden ge
weerd.279
Op een nader te bepalen datum zou een Perscommissie worden inge
steld. Zonder haar toestemming mocht in het bevrijde gebied geen blad 
of tijdschrift verschijnen. Van dit verschijningsverbod waren die bladen 
uitgezonderd, die vóór 1 januari 1943 hadden gestopt of die een voort
zetting waren van illegale bladen.
De Perscommissie moest ingevolge art. 3, tweede lid, de door de uit
gever gevraagde toestemming verlenen, indien naar haar oordeel ge
noegzaam vaststond dat geen van de bij het blad betrokken redacteu
ren, directeuren, medewerkers, alsmede de uitgever en de drukker, c.q. 
hun bestuurders en commissarissen, tijdens de bezetting „door hun 
handelen of nalaten de belangen van den vijand hadden gediend”. 
Maar ook dan, indien ingevolge art. 3, tweede lid, de toestemming zou 
moeten worden verleend, kon zij toch worden geweigerd ten aanzien 
van een blad of tijdschrift, waaromtrent de Perscommissie zou vast
stellen „dat de verschijning daarvan schadelijk zou zijn voor een ge
zond perswezen, onder meer omdat met de uitgave daarvan uitsluitend 
het maken van winst wordt beoogd dan wel omdat door de uitgave niet 
in een bestaande behoefte wordt voorzien” (art. 3, vijfde lid).
Deze laatste bepaling wordt eufemistisch de „ordeningsbepaling” ge
noemd. Zij was een duidelijke poging om commerciële bladen, bladen 
dus die niet uitgingen van „non-profit”-organisatie, te weren. Burger 
wilde „de gele pers” doen verdwijnen en dit werd dan „ordenen” ge-
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noemd. De vraag, hoe art. 3, vijfde lid, van het wetsbesluit E 69 ver
enigbaar zou zijn met art. 7 van de Grondwet, dat de vrijheid van druk
pers garandeerde, werd niet beantwoord.
Naast de vraag, welke bladen mochten verschijnen, stond de individuele 
zuivering van personen. Burger stelde zich op het juridisch juiste stand
punt dat ontzetting van het recht om als journalist werkzaam te zijn 
diende te geschieden door de bijzondere rechtspleging. In afwachting 
hiervan kon de Perscommissie personen uitsluiten van „medewerking 
aan de Nederlandsche pers”. Burgers regeling bevatte vervolgens een 
systeem om de naleving te waarborgen van deze laatste uitsluiting. 
Ingevolge art. 4, tweede lid, was het aan de bladen en tijdschriften ver
boden bijdragen op te nemen niet alleen van degenen die waren uitge
sloten, maar ook van alle vijandelijke onderdanen; op geen wijze mocht 
van hun diensten gebruik worden gemaakt, behoudens uitdrukkelijke 
toestemming van de Perscommissie. De bladen moesten de namen ver
melden van de redactie, de directie en alle anderen, wier zuiverheid 
beslissend was voor het herverschijnen; alle artikelen, behalve hoofd
redactionele commentaren, moesten worden gesigneerd; de bronnen 
van nieuwsberichten moesten worden vermeld, evenals de namen van 
de adverteerders. De Perscommissie kon het gebruiken van een pseu
doniem toestaan.
Vervolgens kon de Perscommissie de uitgever gelasten berichten op te 
nemen. Ten behoeve van toegelaten bladen kon zij de terbeschikking
stelling vorderen van goederen, die waren bestemd voor de nu verboden 
bladen. De Perscommissie kon verder voorzieningen treffen, opdat de 
toegelaten bladen konden worden gedrukt en verspreid.
De Perscommissie had voor haar onderzoektaak de vrije toegang en 
het recht getuigen onder ede te horen. Van haar beslissingen stond 
beroep open op de Kroon, wat meebracht het horen van de Raad van 
State, afdeling geschillen van bestuur; aan het instellen van beroep was 
geen schorsende werking verbonden.
Burger wilde een voor het hele land representatieve Perscommissie, 
m.a.w. de instelling kon pas geschieden na de bevrijding van het noor
den. In afwachting daarvan werd het Militair Gezag belast met de uit
voering van het Tijdelijk Persbesluit in de reeds bevrijde gebieden. Het 
Militair Gezag kon evenwel alleen beslissingen van voorlopige aard 
nemen. De fasegewijze bevrijding van het land bracht mee dat de af
doening van de zaken in het bevrijde zuiden lang op zich heeft laten 
wachten.
Uitgangspunt bij het afgeven van vergunningen was voor het Militair 
Gezag de beperktheid van de papiervoorraad, waarop de twee groepen 
bladen, die zonder meer mochten verschijnen, reeds een grote claim 
legden; de herverschijning van een gestaakt blad moest dan ook in de
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ogen van het Militair Gezag noodzakelijk zijn voor een goede nieuws
voorziening in een bepaalde streek of om een bepaalde geestelijke stro
ming aan het woord te laten komen. Bij de bladen die nationaal-socia- 
listisch waren of positief aan de verspreiding van nationaal-socialis- 
tisohe denkbeelden hadden meegewerkt, werden directie en redactie 
gearresteerd en werd het bedrijf in beslag genomen of gevorderd 
voor het drukken van andere, meestal ex-illegale bladen. Bladen 
die een NSB-hoofdredacteur hadden moeten benoemen om te kunnen 
doorverschijnen, verloren het recht tot uitgave in afwachting van een 
beslissing van de Perscommissie.280
Bij zijn eerste optreden, voor de radio op 27 juni 1945, verklaarde 
Schermerhorn dat de zuivering van de pers snel diende te geschieden 
en dat de rechten van de bonafide illegale pers behoorlijk zouden wor
den gewaarborgd.281 Deze schaarse woorden wekten de verwachting dat 
nu het Tijdelijk Persbesluit met voortvarendheid zou worden uitge
voerd. Nog steeds berustte de zuivering van de pers bij het Militair Ge
zag en bleef er dus sprake van een voorlopige aanpak. In verband met 
de politieke achtergronden van de perszuivering drong het Militair 
Gezag wel herhaaldelijk bij het kabinet erop aan van deze taak te wor
den ontheven, maar dat gebeurde pas op 1 augustus, toen in het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken een aparte afdeling perszuivering on
der leiding van dr. C. Beekenkamp werd ingesteld.282 De Perscommis
sie was op dat moment echter nog steeds niet in functie.
Dit laatste was terug te voeren op de omstandigheid dat het kabinet in
middels werkte aan een wijziging van het KB E 69. Enerzijds vond men 
de norm voor zuivering in dat KB te eng, anderzijds had men kennelijk 
moeite met de termijn van 1 januari 1943, omdat bladen die vóór die 
datum waren opgehouden te verschijnen, toch van een afkeurenswaar
dige gezindheid hadden kunnen blijk geven; bovendien was er een com
petentiestrijd aan de gang tussen de ministeries van Binnenlandse Za
ken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de vraag, onder wie 
de perszuivering behoorde te ressorteren, waarbij Binnenlandse Zaken 
zich op het standpunt stelde dat de kwestie bij dat departement hoorde, 
omdat zij een zaak van openbare orde was; ook moesten nog wettelijke 
bepalingen worden vastgesteld omtrent de ontzetting van rechten als 
sanctiemiddel, omdat op grond van het Tijdelijk Persbesluit slechts 
voorlopige maatregelen konden worden genomen.283 
In de competentiestrijd tussen de twee ministeries werd per 1 augustus, 
toen het Militair Gezag zijn taak in deze overdroeg, dit compromis 
gevonden dat zuivering en papiertoewijzing onder Binnenlandse Zaken 
zouden komen, terwijl bij Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen alles 
zou worden ondergebracht waarover de overheidsbemoeiing met de 
pers zich voor het overige uitstrekte.284

287



In de vergadering van de Raad voor Binnenlands Bestuur van 8 augus
tus 1945 stelde Beel een geheel nieuw ontwerp-besluit ter discussie. De 
meest opvallende verschilpunten met het Tijdelijk Persbesluit vormden 
de mogelijkheid tot een ruimere aanpak van de zuivering en het ont
breken van een zgn. ordeningsartikel; kennelijk bestond hieromtrent 
een afspraak, want in het ministerieel overleg maakte niemand bezwaar 
tegen het weglaten van juist het meest wezenlijke punt van het Tijdelijk 
Persbesluit. Beel vroeg zich verder af of aan journalisten en commer
ciële leiders ook eisen met betrekking tot vakbekwaamheid en morele 
betrouwbaarheid moesten worden gesteld, maar de Raad vond derge
lijke eisen in het kader van de zuivering te ver gaan. Wel onderstreepte 
Schermerhorn dat het voortbestaan van de oude gezuiverde dagblad
ondernemingen alleen reëel was bij nieuw kapitaal, dus niet wanneer de 
oude financiers achter de schermen bleven optreden. Daar brachten 
Lieftinck en Drees echter tegenin dat volgens hen aandeelhouders in 
een dagbladonderneming weinig of niets hadden te vertellen en de 
verschijning van een blad tijdens de bezetting derhalve niet hadden 
kunnen stopzetten. Drees en Van der Leeuw achtten het bovendien een 
landsbelang dat de oude grote dagbladen, na zuivering van personen 
uiteraard, weer spoedig gingen verschijnen. De Raad aanvaardde dus 
dat de perszuivering zou worden omgebogen in die richting, dat alleen 
personen zouden worden gezuiverd. Schermerhorn kreeg toch enige 
voldoening, want Beel zegde toe erop toe te zien dat in het KB ook de 
mogelijkheid van het aanstellen van een bewindvoerder werd opgeno
men. Beel kwam tot deze gedachte, nadat Schermerhorn had gepleit 
voor handhaving van de tendens van het Tijdelijk Persbesluit dat de 
illegale pers zekere voorrechten kreeg; Beel wees daarbij op de outil
lage van De Telegraaf als goede gelegenheid voor de ontplooiing van 
sommige illegale bladen, welke gelegenheid was gewaarborgd omdat 
het vermogen van het Holdert-concern gedeeltelijk als vijandig was te 
beschouwen en het bedrijf daarom onder beheer stond.285 
Hoewel de zogenaamde ordeningsgedachte van het Tijdelijk Persbesluit 
dus was verlaten, liet Beel toch nog een opening om tot enige „orde
ning” in het kader van de zuivering te komen: de verschijningsvergun- 
ning zou namelijk kunnen worden geweigerd, wanneer de verschijning 
schadelijk zou zijn voor de goede naam van de Nederlandse pers. Toen 
de Ministerraad zich op 21 augustus over het nieuwe ontwerp boog, 
bleek Drees echter grote bezwaren te hebben tegen deze bepaling; die 
ging verder dan het uitsluiten van personen die zich hadden misdragen, 
en dit uitsluiten van personen behoorde toch de opzet van de perszui
vering te zijn, aldus Drees. Schermerhorn viel hem bij en meende dat 
deze materie te zijner tijd door het parlement moest worden geregeld en 
er op dat ogenblik geen noodzaak bestond zulks bij KB te doen. Ook 
Lieftinck steunde Drees; hij besefte weliswaar dat het de definitieve
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terugkeer van de oude pers betekende, wat Drees wilde, maar wat is 
hier tegen, zo vroeg hij, wanneer deze is gezuiverd van foute personen? 
Daarmee verdween ook deze mogelijkheid tot „ordening”.286 
Op verzoek van Kolfschoten kreeg het nieuwe besluit een beperkte wer
kingsduur en wel tot 1 januari 1947; vóór die datum moest het parle
ment zich uitspreken over een verlenging van het besluit dan wel over 
een nieuwe wettelijke regeling.
Het besluit werd op 18 september 1945 uitgegeven, Stbl. F  177, onder 
de naam Tijdelijk Persbesluit 1945. Anders dan het KB E 69 zette 
F 177 de zuivering van aan een blad verbonden personen voorop. De 
Perscommissie werd nu de Commissie voor de Perszuivering, gemodel
leerd naar andere zuiveringscommissies; de minister van Binnenlandse 
Zaken regelde de samenstelling. Met het verschijnen van bladen en het 
vorderen van goederen had de Commissie voor de Perszuivering geen 
bemoeienis.
De Commissie kon personen, die tijdens de bezetting journalistieke of 
leidende functies in een dagbladonderneming hadden vervuld, „ont
zetten van het recht om bij een zodanige onderneming werkzaam te 
zijn in enige journalistieke of leidende niet-joumalistieke functie”, in
dien deze personen niet aan de hun gestelde eisen voldeden. Zolang dit 
nog slechts werd vermoed, werd betrokkene tijdelijk van dat recht ont
zet. Voor journalisten gold de eis dat zij hun taak niet op zodanige 
wijze hadden vervuld dat mede daardoor nationaal-socialistische denk
beelden of vijandelijke ideologieën ingang zouden hebben kunnen vin
den. Voor personen met een leidende functie gold de eis dat zij niet 
door aan te blijven moesten worden geacht geen bezwaren te hebben 
gehad tegen de foutieve taakvervulling van een journalist. Vooral deze 
laatste eis betekende een verscherping in vergelijking met E 69, al was 
daar ook sprake van dienen van de belangen van de vijand door nala
ten. Anders dan Burgers regeling liet die van Beel de (uiteindelijke) 
ontzetting van recht niet over aan de bijzondere rechtspleging; in ver
band met de strafrechtelijke sanctie op de ontzetting stelde art. 20 de in 
F 177 mogelijk gemaakte ontzettingen gelijk met ontzettingen bij rech
terlijke uitspraak. Van de beslissingen van de Commissie voor de Pers
zuivering was geen beroep mogelijk. De verbinding tussen zuivering 
van personen en verschijnen van bladen was gelegd door de figuur van 
het „certificaat van geen bezwaar”, af te geven door de Commissie 
voor de Perszuivering. Dit certificaat zou worden verleend aan twee 
categorieën: vooreerst personen die onder de bezetting aan een blad 
waren verbonden, vervolgens andere personen die aan een blad zouden 
willen meewerken; deze laatste categorie was in E 69 niet explicite ge
regeld. Het certificaat zou worden verstrekt aan personen die onder de 
bezetting een journalistieke of leidende functie in een dagbladonderne
ming hadden vervuld, tenzij ontzetting van recht was uitgesproken; in
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afwachting hiervan kon een tijdelijk certificaat worden uitgereikt. An
dere personen die tot dan toe niet bij een blad werkzaam waren ge
weest, kregen het certificaat, tenzij op grond van hun houding in ver
band met de bezetting moest worden verwacht dat hun optreden in een 
journalistieke of leidende functie „de goeden naam van de Nederland
sche dagbladpers zou schaden”. De betrokken ministers zouden de ver
gunning tot verschijnen van een blad „steeds en uitsluitend” weigeren, 
als niet alle medewerkers en personen met een leidende functie in het 
bezit waren van een (ev. tijdelijk) certificaat van geen bezwaar.
Bladen, voor welker verschijning ingevolge E 69 geen vergunning nodig 
was geweest, verloren deze vrijheid, indien zij niet gedurende de week 
vóór het inwerkingtreden van F 177 rechtmatig waren verschenen. De 
toestemmingen, tot dan toe afgegeven krachtens E 69 door minister of 
Militair Gezag, vervielen binnen zestig dagen.
De regeling van F 177 was inzoverre sterk verschillend van die van 
E 69, doordat een aantal bevoegdheden nu niet aan de Perscommissie, 
maar aan de minister was toegekend. Het ging hier vooral om de be
voegdheid vergunningen tot verschijnen van bladen te verlenen, te wei
geren of in te trekken, om de bevoegdheid goederen van verboden bla
den te vorderen voor dagbladen die rechtmatig verschenen en om de 
nieuwe bevoegdheid een dagbladonderneming onder een bewindvoer
der te stellen.
De bevoegdheid ten aanzien van vergunningen tot verschijnen van dag
bladen kwam gezamenlijk toe aan de ministers van Binnenlandse Za
ken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Doch ten aanzien 
van tijdschriften en weekbladen kwam die bevoegdheid bij de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen alleen. De bevoegdheid om 
te vorderen of om een dagbladonderneming onder een bewindvoerder 
te stellen kwam alleen toe aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Als adviesorgaan voor de beide ministers werd een Persraad ingesteld, 
waarvan de beide ministers de samenstelling regelden. Bij de uitoefe
ning van hun genoemde bevoegdheden moesten de bewindslieden het 
advies van de Persraad inwinnen. Van de beschikkingen van de mi
nisters, genomen in afwijking van het advies van Persraad, stond voor 
ieder rechtstreeks belanghebbende beroep open op de Kroon; het be
roep had geen schorsende werking. Daarenboven had de Persraad een 
aantal eigen bevoegdheden.
In tegenstelling tot het wetsbesluit E 69 was nu bepaald dat de vorde
ring ten laste van verboden en ten gunste van rechtmatig verschijnende 
bladen zou geschieden tegen vergoeding van kosten; ook kon de minis
ter aan een dagbladuitgever met eigen drukkerij gelasten tegen vergoe
ding van kosten bepaalde dagbladen te doen zetten en drukken. De 
Persraad regelde de te betalen vergoeding en de voorwaarden, indien 
partijen het niet eens werden.
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Hiernaast kon de Persraad een dagbladuitgever gelasten een bericht op 
te nemen; hij kon voor het drukken en verspreiden van rechtmatig ver
schijnende bladen voorzieningen treffen en hij kon, ook iets nieuws in 
vergelijking met E 69, vanwege de papiervoorziening voorschriften ge
ven.287
Voor het overige was het systeem van handhaving van de zuivering 
van personen in hoofdzaak hetzelfde als in het wetsbesluit E 69; 
bij de verplichting om namen van medewerkers en anderen op te geven 
en in het blad te vermelden waren de adverteerders vervallen.
Begin oktober gaf het hoofd van de afdeling perszuivering van het mi
nisterie van Binnenlandse Zaken, Beekenkamp, tijdens een persconfe
rentie een toelichting op het Tijdelijk Persbesluit 1945. Het verdwijnen 
van het zgn. ordeningselement voerde hij bij die gelegenheid terug op 
de overweging van de regering dat een ordenend ingrijpen van over
heidswege het staatsnoodrecht verder zou uitrekken dan door de om
standigheden strikt was geboden; de illegale en legale bladen moesten 
zich vrijwillig bezinnen op deze ordeningstaak. Voor degenen die ook 
nu nog meenden dat het Tijdelijk Persbesluit 1945 in strijd was met de 
Grondwet, met name met art. 7, deelde Beekenkamp mee dat de rege
ring deze Grondwetsschennis wel voor haar verantwoording wilde ne
men en met een beroep op het staatsnoodrecht kon verdedigen; immers 
„de rechtvaardigheid eist, dat gifbronnen, die gedurende de bezetting 
ons volk hebben geïnfecteerd met hun nationaal-socialistische propa
ganda, gestopt worden. En niet alleen de rechtvaardigheid, maar ook de 
geestelijke volksgezondheid stelt diezelfde eis.”
Verder benadrukte Beekenkamp dat het Tijdelijk Persbesluit 1945 in 
feite twee doeleinden kende: zuivering en herstel van het perswezen. 
Daarom waren er ook, om het onderscheid tussen deze doeleinden te 
accentueren, in tegenstelling met het Tijdelijk Persbesluit 1944, twee 
instanties gecreëerd, een voor de zuivering -  de Commissie voor de 
Perszuivering, en een om de ministers te adviseren over toelating van 
bladen -  de Persraad.288 Van deze Persraad was Beekenkamp zelf voor
zitter; de Raad telde verder dertien leden, hoofdzakelijk afkomstig uit 
de perswereld (redacteuren en directeuren) en verdeeld naar richting.289 
De Commissie voor de Perszuivering bestond uit negentien leden: vier 
juristen, die coördinerend werkten in vijf kamers, waarin de Commissie 
was verdeeld; iedere kamer bestreek een of meer provincies en telde 
een journalist, een directeur en iemand die in sterke mate het vertrou
wen van de illegaliteit genoot.290
Het nieuwe Tijdelijk Persbesluit wekte bij enige bladen grote veront
waardiging, met name bij die welke uit de linkervleugel van de illegali
teit waren voortgekomen. De grief keerde zich tegen wat als voornaam
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ste verdienste van het besluit F 177 kon worden gezien, nl. dat de or
dening van het perswezen was losgekoppeld van de zuivering; het be
sluit sprak immers uitsluitend van een zuivering van personen en niet 
meer van bedrijven, terwijl die ex-illegale kringen bepaalde onderne
mingen wilden liquideren in de overtuiging dat publieke voorlichting 
„geen winstgevend zaakje, geen melkkoetje voor bepaalde bevoorrechte 
families en geen particuliere reclameonderneming” zou mogen zijn. 
Henk van Randwijk schreef dan ook in Vrij Nederland: „Erger en ge
vaarlijker nog is het artikel 11, dat de verschijningsvergunning uitslui
tend weigert op grond van de gebleken onzuiverheid der medewerkers. 
Niet dus op grond van een juridisch-commerciële opzet, die niet strookt 
met de waardigheid en de hoge verantwoordelijkheid der publieke 
voorlichting. Welkom dus, erfgenaam Holdert, welkom jullie allen, uit
gevers en uitgevertjes in de provincie. Het spel gaat opnieuw beginnen 
en Uw bedrijf heeft in de oorlog overvloedig genoeg van de toestand 
geprofiteerd om er ’enkele tonnen tegenaan te smijten’, waardoor Uw 
melkkoe weer zo gauw vet is als de gezonde koeien uit de droom van 
den Farao van Egypte. En hoe kort duurden voor U de ’magere 
jaren’.”291
Ook Het Parool toonde zich zeer teleurgesteld in de regering. Het 
memoreerde dat in juni 1945 nog de vaste indruk bestond dat de Lon
dense lijn zou worden doorgetrokken, maar het constateerde nu dat de

Tanie Persraad: „En nu geen gekibbel en zo e t sam en spelenf
Uit: Vrij Nederland 17 november 1945. 
292



regering het roer had omgegooid; zij stelde zich ten opzichte van de 
pers volkomen liberalistisch op en ondermijnde daarmee het voortbe
staan van de illegale bladen. „Uit het Londensche Persbesluit is de 
dam tegen de goudmijntjesbladen weggegraven: men kan weer dag- 
bladstichter worden, alléén maar om er geld aan te verdienen. De zui
vering is nog altijd niet begonnen, maar niettemin regent het uit Den 
Haag vergunningen om maar vast te beginnen. Geen enkele stap is on
dernomen om de ex-illegale bladen van ongenoode gasten in onwel
willende omgevingen te verheffen tot den normalen staat van zaken, 
waarbij een blad beschikt over een outillage”, een outillage die de ille
gale pers uiteraard niet had kunnen opbouwen en die bij liquidatie van 
bepaalde ondernemingen beschikbaar zou komen.292 
De GAC, tot wie reeds het Militair Gezag en later de afdeling Pers
zuivering van het ministerie van Binnenlandse Zaken zich regelmatig 
wendden om te worden voorgelicht, drong eveneens bij de regering 
herhaaldelijk aan op het treffen van zodanige voorzieningen dat bla
den die in de bezetting hadden blijk gegeven „te lijden aan een ernstig 
tekort aan inzicht omtrent datgene wat behoorlijke voorlichting van 
het Nederlandse volk . . .  eiste”, niet meer zouden terugkeren. Naar de 
mening van de GAC kon de zuivering van de pers pas effectief zijn, in
dien niet uitsluitend personen aan een weging werden onderworpen, 
wat de strekking van het nieuwe besluit was, maar indien ook naam 
en kapitaal werden gezuiverd.293
De vraag of de ordening verenigbaar kon zijn met art. 7 van de Grond
wet kwam bij al deze kritiek nauwelijks aan de orde.
Ook in het parlement kwam de vervanging van het Tijdelijk Persbe
sluit 1944 ter sprake en wel in de Tweede Kamer tijdens het zuive- 
ringsdebat in januari 1946 naar aanleiding van de Nota omtrent een 
aantal punten van Regeringsbeleid. Hoewel in deze nota met geen 
woord was gerept over de zuivering van de pers, gaven enige leden 
van de SDAP-fractie en Frans Goedhart bij die gelegenheid toch uiting 
aan hun ongenoegen over het regeringsbeleid op dit punt.
Van der Goes van Naters betreurde het dat de zuivering slechts per
sonen trof, zodat de collaboratiepers weer kon gaan draaien, wanneer 
men maar zorgde voor voldoende stromannen; met het Tijdelijk Pers
besluit 1945 werd geen ordenend optreden verkregen en bovendien 
voldeden kennelijk de sancties niet, want hoe was het anders te ver
klaren dat een blad als Aristo-, weliswaar onder de naam Ten Beste 
en zogenaamd als boekje, maar toch periodiek, weer verscheen?294 
Vooral Van Kuilenburg, directeur van Het Vrije Volk te Rotterdam, 
trok fel van leer tegen het Tijdelijk Persbesluit 1945, juist omdat op 
grond daarvan geen bedrijven konden worden getroffen. Met het Tij
delijk Persbesluit 1944 (art. 3) in de hand had men het „beginsel- en
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ideaalloze kapitalistische dagbladbedrijf” met zijn „slappe, ja volksvij
andige houding”, ingegeven door de zucht de winstbron niet aan te 
tasten, kunnen aanpakken. Zo had men kunnen waarmaken wat de 
regering vanuit Londen aan de illegale pers en aan de bladen die reeds 
spoedig door de bezetter waren verboden, met name de confessionele 
pers, herhaaldelijk had voorgehouden, nl. dat met de hele en halve col
laborerende pers grondig zou worden af gerekend. Voor Van Kuilen
burg stond dan ook vast dat „de eerste bescheiden poging om in ons 
land te komen tot een geordend perswezen” niet in de kiem was ge
smoord terwille van de persvrijheid, zoals in de toelichting op het Tij
delijk Persbesluit 1945 van de kant van de regering mede was gesug
gereerd,295 maar „terwille van de winstvrijheid van de persmagnaat, 
die bewezen heeft onder elk klimaat te kunnen leven, mits men zijn 
winzucht maar niet aantast” ; hierbij had hij vooral het Holdert-concem 
op het oog. De ordening overlaten aan het particulier initiatief, zoals 
de regering wilde,296 zou volgens Van Kuilenburg een strijd op leven en 
dood betekenen, waarin de ex-illegale pers en de door de Duitsers ver
boden bladen het onderspit zouden delven. Van Kuilenburg vroeg 
daarom de minister het vraagstuk van de herverschijning van de dag
en weekbladen opnieuw in studie en overweging te willen nemen.297 
Burger298 en Goedhart299 sloten zich aan bij Van Kuilenburg. Goed
hart volstond in eerste termijn hiermee en Burger, van wie men eigen
lijk de felste oppositie had mogen verwachten, omdat onder zijn ver
antwoordelijkheid het Tijdelijk Persbesluit 1944 tot stand was geko
men, beperkte zich ertoe te onderstrepen dat op het terrein van de 
perszuivering kansen op vernieuwing en eliminering van de mogelijk
heid voor een krant een winstobject te zijn, op jammerlijke en onher
stelbare wijze” waren gemist.
In zijn antwoord toonde Beel zich gepikeerd door de ongenuanceerde 
uitlatingen van zijn opponenten, althans volgens hem was er sprake 
van ongenuanceerd denken geweest. De voorstelling was gegeven, al
dus de minister, dat de vooroorlogse dagbladpers onder invloed stond 
van grootkapitaal en bankiers en niet onafhankelijk was; tegen een 
der gelijk generaliseren wenste hij stelling te nemen. Men mocht niet 
alle dagbladen, die na 1940 waren doorverschenen, over één kam 
scheren en hen treffen met het odium van onzuiverheid en collabora
tie.300 Omdat Van Kuilenburg de perszuivering het uitvoerigst had be
kritiseerd, voelde deze zich natuurlijk het meeste aangesproken. Hij 
wees de door Beel gegeven voorstelling van zaken af, want hij had in 
eerste termijn zeer nadrukkelijk de zgn. richtingpers -  de pers die een 
staatkundig of godsdienstig beginsel beleed en waaronder hij naast de 
confessionele bladen ook de twee grote liberale dagbladen NRC en 
Algemeen Handelsblad rekende -  gunstig afgezet tegen de neutrale 
pers, de „grote beginselloze dagbladpers”.301
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Beel ging ook nog uitvoerig in op de motieven van de regering om het 
Tijdelijk Persbesluit 1944 te vervangen. Men had de norm voor de zui
vering in dat KB te slap gevonden en het gehele kabinet had zich op 
het standpunt gesteld dat de zuivering niet mocht worden gebruikt om 
andere oogmerken te verwezenlijken, waarbij tevens had meegespeeld 
dat met de inlassing van het beginsel der persordening de grens van het 
staatsnoodrecht werd overschreden. Het verzoek van Van Kuilenburg 
om het vraagstuk opnieuw te bekijken, wilde hij dan ook niet inwilli
gen. Wel kondigde hij aan op korte termijn een wetsontwerp te zullen 
indienen om enkele wijzigingen en aanvullingen in het Tijdelijk Pers
besluit 1945 te doen aanbrengen, waartoe de Persraad hem had gead
viseerd, nadat in de boezem van de Commissie voor de Perszuivering 
de vraag aan de orde was gekomen of het nieuwe KB wel voldoende 
mogelijkheden bood om de zuivering en het herstel van de pers te be
werkstelligen.302
Goedhart303 en Burger304 en ook Van Kuilenburg bleven het Tijdelijk 
Persbesluit 1945 een grote stap achteruit vinden wegens de eliminering 
van de mogelijkheid tot ordening. Met name Burger ging in tweede ter
mijn uitvoeriger in op de verdiensten van zijn Persbesluit, maar trachtte 
daarbij wel de ordening als doel op zichzelf van dit besluit enigszins te 
relativeren. Het ging er hem om een waarlijk vrije pers te krijgen, 
die karakter en karaktervastheid zou waarborgen, en daarvoor bood 
naar zijn overtuiging de illegale pers de beste basis; dat had niets te 
maken met een beloning voor de illegale pers en wanneer de verwer
kelijking van een waarlijk vrije pers tevens tot gevolg zou hebben ge
had dat er ordening in het perswezen zou zijn gekomen, dan was dat 
een gelukkig, maar bijkomstig verschijnsel. Burger noemde het opval
lend dat de minister van Binnenlandse Zaken, wiens gemeenteraden
regeling in zijn ogen de grenzen van het staatsnoodrecht zeker over
schreed,305 het argument aanvoerde dat het Tijdelijk Persbesluit 1944 
de grenzen van het staatsnoodrecht had overschreden. Niet alleen was 
volgens Burgers merkwaardige redenering dat argument merkwaardig, 
maar ook onjuist. De Grondwet kent immers een gewaarborgde pers
vrijheid (art. 7) en tijdens de bezetting bestonden slechts twee soorten 
van pers, die werkelijk vrij waren: de nazi-pers en de illegale pers; 
alles wat daartussen lag, was geen vrije pers en kon dus op grond van 
de Grondwet worden geëlimineerd; overigens, zo voegde hij eraan toe, 
liet ook zijn besluit de mogelijkheid open voor de vroegere bedrijven 
tot het uitgeven van kranten. Met het Tijdelijk Persbesluit 1945 was de 
kans op een echte vrije pers echter verkeken; de verklaringen van zui
verheid gaven geen enkele garantie voor de toekomst en in de eerst
volgende oorlog of bezetting zou men precies dezelfde houding van de 
pers krijgen.
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Was dit debat nu van enige invloed op de wijziging van het Persbesluit, 
die Beel had aangekondigd? Nauwelijks! Reeds op 14 november 1945, 
dus lang voor het debat in de Tweede Kamer, stelde Beel in de Raad 
voor Binnenlands Bestuur het advies van de Persraad aan de orde om 
de mogelijkheid te openen de naam van een blad te verbieden, als deze 
naam zodanig besmet was dat zij in brede kringen grote verontwaardi
ging zou wekken.306 Verder wenste de Persraad de termijn van dertig 
dagen, waarbinnen de voorlopige certificaten van geen bezwaar moes
ten worden verleend en die door de Commissie voor de Perszuivering 
voor een behoorlijk onderzoek te kort werd geacht, verlengd te zien; bij 
dit verlangen tekende Drees aan dat er grote vertraging in de zuivering 
zou optreden, wanneer de wijzigingsvoorstellen eerst door de Staten- 
Generaal zouden moeten worden goedgekeurd. Besloten werd dan ook 
om aan de Ministerraad de principiële vraag voor te leggen of het ge
wenst was machtiging te vragen om binnen het kader van reeds getrof
fen KB’s wijzigingen aan te brengen.
Een antwoord op deze vraag is er nooit gekomen; wellicht heeft de 
Ministerraad afgezien van de behandeling, naarmate duidelijk werd dat 
het parlement met ingang van 20 november 1945 de periode, waarin op 
grond van het staatsnoodrecht wetgevende arbeid kon worden verricht, 
definitief als beëindigd zou beschouwen. Beel legde op 11 december de 
Raad alleen een wetsontwerp voor, waarin het advies van de Persraad 
was verwerkt. Meer om tactische dan om inhoudelijke redenen nam de 
Raad echter geen beslissing: het parlement zou dit ontwerp aangrijpen 
om het gehele Persbesluit te bezien, volgens Drees begrijpelijk, maar 
dat zou dan wel een langdurige behandeling tot gevolg hebben, terwijl 
hij de zaak zelf nogal „kinderachtig” vond. Lieftinck adviseerde het 
ontwerp niet in te dienen; volgens hem moest het kabinet weerstand 
bieden aan pogingen om het beleid om te buigen. Naar de mening van 
Schermerhorn mocht Beel in de Staten-Generaal van de zaak geen por- 
tefeuillekwestie maken, maar hij vond het een weinig elegante oplos
sing, als Beel het ontwerp zou terugnemen, wanneer het parlement het 
gehele Persbesluit wilde bezien, zulks op de technische grond dat de 
zaak niet zo lang op losse schroeven kon staan.
Het is een van de weinige keren geweest dat de Ministerraad overging 
tot stemming: de stemmen staakten. Volgens het nieuwe reglement van 
orde voor de Raad van Ministers van 10 november 1945 vond vervol
gens een stemming plaats over de vraag, of deze zaak van zodanig be
lang was dat aanhouding geboden was: met acht tegen zes stemmen 
werd deze vraag bevestigend beantwoord.
Beel nam daarop weer contact op met de Persraad, die bleef vasthou
den aan zijn advies; de Ministerraad heeft Beel vervolgens de vrije hand 
gegeven.307
Pas op 26 maart 1946 werd het wetsontwerp bij de Tweede Kamer in
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gediend.308 Naast de reeds genoemde punten -  het verbod van het ge
bruik van de oude naam zou tenminste drie jaar moeten gelden -  werd 
voorgesteld de perszuivering uit te breiden tot de persbureaus en foto
persbureaus; de mogelijkheid te openen om drukkerijen onder bewind 
te stellen, in de hoop zo pressie te kunnen uitoefenen op drukkers, die 
weigerden een blad te drukken, hetgeen regelmatig voorkwam; verder 
ter ontlasting van het ambtelijk apparaat periodieken met een kleine 
oplage en van geringe betekenis ervan vrij te stellen om voor hun func
tionarissen een certificaat aan te vragen; en ten slotte de boetes fors te 
verhogen, omdat in veel gevallen was gebleken dat overtreding van het 
Persbesluit een financieel voordeel opleverde dat het maximum bedrag 
van de boete te boven ging.309
Met dit wetsontwerp is het vreemd gelopen. De schriftelijke behande
ling werd gestaakt na het verschijnen van het Voorlopig Verslag van de 
Tweede Kamer op 30 april 1946.310 Dat verslag bevatte dan ook vaak 
zeer scherpe en ook zeer uiteenlopende kritiek, kennelijk hoofdzakelijk 
afkomstig van die fracties die in het januaridebat hadden gezwegen en 
nu de gelegenheid aangrepen om niet alleen het ingediende voorstel, 
maar tevens de bestaande toestanden op het gebied van de perszuive
ring en daarmee het Persbesluit aan een beschouwing te onderwerpen. 
De indruk werd gewekt dat het wetsontwerp in de Tweede Kamer bij 
de openbare behandeling geen meerderheid zou halen.
Allereerst werd de vraag gesteld, of de grondslag van de uit te vaardi
gen wet, het Tijdelijk Persbesluit 1945, niet te wankel was en wel op 
grond van de twijfels, die reeds in de discussie over het staatsnoodrecht 
naar voren waren gebracht: of het niet-nakomen van art. 112 (nu art. 
119) van de Grondwet (de wetgevende macht wordt gezamenlijk door 
Koning en Staten-Generaal uitgeoefend) wel voldoende was gemoti
veerd en of art. 52, tweede lid (nu art. 57, tweede lid) van de Grond
wet (bepalingen, door straffen te handhaven, worden in Algemene 
Maatregelen van Bestuur niet gemaakt dan krachtens de wet) niet zon
der noodzaak was geschonden. Overigens besefte men uiterst voorzich
tig te moeten zijn met het in twijfel trekken van de rechtskracht van het 
Persbesluit in verband met de mogelijke processen, omdat op grond 
van dat besluit maatregelen met ingrijpende financiële consequenties 
waren genomen. Wel wenste niet iedereen het wetsontwerp goed te 
keuren, als aanvaarding van het voorstel het Persbesluit indirect zou 
legaliseren; deze leden achtten het besluit in strijd met art. 7 van de 
Grondwet. Onder degenen die de rechtskracht van het Tijdelijk Pers
besluit in het geheel niet in twijfel trokken, waren er die het wetsont
werp niet verder wensten te behandelen; volgens hen moest er na de 
verkiezingen een geheel nieuwe Perswet komen, waarin -  nog meer dan 
reeds het geval was, vergeleken met de bedoelingen van het Persbesluit

297



1944 -  zuivering en ordening scherp uiteen moesten worden gehouden. 
Enkele leden wilden in het wetsontwerp kennelijk teveel lezen, want zij 
meenden dat het tevens de bedoeling van het voorstel was om ook de 
uitgevers van bladen te treffen. Deze bedoeling valt echter niet uit de 
voorgestelde wijziging van het Persbesluit af te leiden, maar lag reeds 
besloten in het Persbesluit zelf. In ieder geval koesterden deze leden om 
deze reden weinig waardering voor het regeringsvoorstel. Als redacteu
ren niet zuiver waren geweest, dan konden zij daarin geen grond zien 
om de uitgave van het betreffende blad onmogelijk te maken en de on
derneming aan te tasten. En in het geval de onderneming zelf zich 
schuldig had gemaakt, diende men volgens hen te bedenken dat een 
drukkerij rekening had te houden met het personeel dat in die drukkerij 
zijn broodwinning vond. Bovendien ging het er niet om de exploitatie 
van een krant in handen van andere organen te leggen, omdat het in 
het belang was van én de redacteuren én de lezers dat o.a. hun poli
tieke overtuiging kon worden uitgedragen. Verschillende andere leden 
brachten daar tegen in dat ook de aandeelhouders voor de gang van 
zaken verantwoordelijk moesten worden gesteld en waar nodig gestraft, 
terwijl sommigen het weer bezwaarlijk vonden om de gehele onderne
ming lam te leggen, als de directie fout was geweest: op die manier zou 
een blad, ten aanzien van de redacteuren waarvan reeds maatregelen 
van zuiverende aard waren genomen, voor de tweede maal worden 
getroffen.
Ook art. 2, eerste lid, van het Tijdelijk Persbesluit 1945, waarin de 
norm voor ontzetting was omschreven, lokte kritiek uit. Deze omschrij
ving zette de deur wagenwijd open voor willekeur, aldus een aantal 
leden, doordat iedere redacteur kon worden ontzet uit zijn functie op 
grond van futiele telasteleggingen. De Commissie voor de Perszuivering 
werkte met een schema van saillante data en zocht in de leggers der 
bladen na, hoe men ten opzichte van dit schema stond, zonder rekening 
te houden met het feit dat de bladen werden geprest tot „foute” pu- 
blikaties. Op deze wijze kwam niet tot zijn recht wat een blad dan wel 
presteerde voor de vorming van een „goede” publieke opinie en of 
door bepaalde berichtgeving nationaal-socialistische beginselen e.d. bij 
het publiek ook inderdaad ingang hadden gevonden. De enige beslis
sende maatstaf voor de perszuivering zag men dan ook in de vrijwillig
heid tot hulpverlening aan de vijand en men pleitte voor opneming van 
een bepaling die ook voorkwam in het Besluit Zuivering Bedrijfsleven, 
dat geen ontzetting zou plaatsvinden, wanneer het feit werd begaan uit 
noodzaak, dan wel met het oogmerk en in de redelijke veronderstelling 
daarmee uiteindelijk een Nederlands belang te dienen. Men moet zich 
overigens afvragen, of een dergelijke bepaling uitsluiting van de ge
wraakte willekeur in voldoende mate garandeerde, want hoe het bewijs 
van een of ander te leveren? De redelijkheid van hun voorstel vloeide
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echter volgens deze leden voort uit het feit dat geen enkele krant de 
principiële beslissing: doorverschijnen of staken, had genomen op het 
juiste moment, nl. kort na de capitulatie in mei 1940, toen de Duitsers 
meedeelden „slechts” militaire voorcensuur te zullen toepassen; ieder
een begreep toen, aldus nog steeds deze leden, dat de bezetter, waar en 
wanneer nodig, pressie zou uitoefenen, maar desondanks verdween er 
geen krant.
Vrij algemeen voelde de Tweede Kamer het als een grote leemte dat 
tegen de beslissingen van de Commissie voor de Perszuivering geen 
beroep mogelijk was, in tegenstelling tot beslissingen van ereraden voor 
de zuivering van de kunstenaars, waartegen men bij de Centrale Ere
raad in beroep kon gaan. Bovendien stond wel een beroep open tegen 
beschikkingen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, genomen in afwijking van het advies van 
de Persraad, en tegen de beschikkingen van de Persraad zelf, nl. bij de 
Kroon.
Kritiek was er ook op de samenstelling van de Commissie voor de Pers
zuivering. Men vond dat in dit college het element der belanghebbende 
concurrentie een veel te grote rol speelde; de Commissie bestond name
lijk vrijwel geheel uit personen die vóór 1943 hun arbeid moesten sta
ken of die de leiding hadden van ex-illegale bladen.
Ten slotte bleek men nog met twee concrete punten uit het wijzigings
voorstel zelf moeite te hebben. Ten eerste met de mogelijkheid om het 
gebruik van een „besmette” naam te verbieden. Sommigen achtten de 
Commissie voor de Perszuivering niet de aangewezen instantie om dit 
verbod op te leggen; een dergelijk verbod moest uitgaan van een col
lege dat uit een oogpunt van belangenloosheid en rechterlijke deskun
digheid de grootst mogelijke waarborgen bood. Anderen vonden ont
eigening van de goodwill, verbonden aan een naam, zonder schadever
goeding onrechtvaardig. Kon het niet, zoals de NRC van 4 april had 
voorgesteld, aan het publiek worden overgelaten verontwaardigd te 
reageren of zioh opnieuw te abonneren? Dit was echter een uitgangs
punt waarmee een goed deel van de (pers)zuivering in één keer zou zijn 
opgelost, maar dat geen rekening hield met de argumentatie van de re
gering en van grote delen van de Kamer.
De onderbewindstelling vormde het tweede punt. Sommigen konden 
met de bepaling akkoord gaan, indien beroep mogelijk was bij de 
Kroon of indien de maatregel werd genomen door een rechterlijke in
stantie, zodat het hoor en wederhoor voldoende was verzekerd. Ande
ren vonden de wijziging als middel tot beslechting van geschillen, waar
bij ook bonafide ondernemingen partij konden zijn, van dictatoriale 
aard; hier werd veel verder in de eigendomsverhoudingen ingegrepen 
dan uit overwegingen van algemeen belang geoorloofd was; in geval 
van disharmonie moest men maar elders persen opzoeken. Daar werd
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tegenover gesteld dat de overheid niets anders wilde doen dan de lijn 
van het Tijdelijk Persbesluit 1945 doortrekken, nodig om aan sabotage 
en tegenwerking een einde te kunnen maken. Sommigen wilden de mi
nister of de Commissie voor de Perszuivering zelfs de bevoegdheid ge
ven om „foute” ondernemingen geheel of gedeeltelijk te liquideren, het
geen riekte naar een pogen langs een achterdeur het ordeningselement 
van het Tijdelijk Persbesluit 1944 weer in te voeren; hierop reageerden 
andere leden dan ook onmiddellijk dat dit een ingrijpende maatregel 
van blijvende aard was, die moeilijk paste in het kader van het Tijdelijk 
Persbesluit 1945, dat immers bestemd was om uiterlijk met ingang van
1 januari 1947 buiten werking te treden.
Zoals gezegd, volgde op het Verslag geen Memorie van Antwoord 
meer. Het kabinet heeft deze zaak laten liggen; de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer naderden en dus ontbrak het aan tijd om het wets
voorstel aan te passen aan de wensen van de Kamer, voorzover het 
kabinet dit zou hebben gewild. Wel werd het ministerie van Binnen
landse Zaken nog opgedragen om op korte termijn rapport uit te bren
gen over de vele klachten omtrent de samenstelling van de Persraad en 
de Commissie voor de Perszuivering,311 maar dit rapport is niet meer 
voor een vergadering van de Ministerraad of de Raad voor Binnenlands 
Bestuur geagendeerd.
Het volgende kabinet nam de draad weer op, met dien verstande dat de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gielen, die bij 
KB van 10 oktober 1946, Stbl. G 288, de zorg voor de zaken van de 
perszuivering in haar geheel had gekregen, bij brief van 12 december 
1946 aan de Tweede Kamer312 het wetsontwerp maar introk. Gielen 
was namelijk bezig met de voorbereiding van een geheel nieuw wets
ontwerp ter vervanging van het Tijdelijk Persbesluit 1945, waarin 
hij rekening wilde houden met de kritiek van de Tweede Kamer 
op het door Beel in maart 1946 ingediende wetsontwerp, o.a. op 
het punt van het ontbreken van beroep tegen de besluiten van de 
Commissie voor de Perszuivering. Zijn ontwerp kon echter niet 
voor 1 januari 1947, de datum waarop het Tijdelijk Persbesluit expi
reerde, gereed komen, zodat Gielen in december 1946 de Staten-Gene
raal moest voorstellen de werkingsduur van het Persbesluit te verlengen 
tot 1 juli 1947.313 Op 28 december 1946 kwam deze verlengingswet tot 
stand, Stbl. G 402. Op 30 juni 1947 verscheen de door Gielen voor
bereide wet van 28 juni 1947, houdende Noodvoorziening Perswezen, 
Stbl. H211, en in 1951 markeerde de wet Voorziening Perswezen het 
einde van de perszuivering.
Inmiddels had het kabinet-Schermerhorn-Drees begin 1946 een com
missie onder leiding van de Utrechtse hoogleraar in het strafrecht, prof. 
mr. W. Pompe, ingesteld om te adviseren over een ordening van de pers
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„met inachtneming van de grondwettelijke vrijheid van drukpers” ; de 
commissie moest een voorontwerp van een perswet opstellen. Hierbij 
ging het om de volgende vragen: moet de perswet regelen stellen over 
het uitgeven van bladen en het exploiteren van persbureaux?; moeten 
de persdelicten worden uitgebreid?; is een tuchtrecht voor journalisten 
wenselijk?; is een publiekrechtelijke organisatie van de pers mogelijk? 
De commissie-Pompe kwam uiteindelijk met een ontwerp-perswet, dat 
op 25 maart 1949 bij de Tweede Kamer is ingediend, maar ten gevolge 
van de vele protesten uit de journalistenwereld nimmer in behandeling 
is genomen; de regering heeft het ontwerp op 2 februari 1960 inge
trokken.314

h. Het filmproductiewezen en het filmtheater- en filmverhuurwezen
Op het gebied van het filmproductiewezen en het filmtheater- en film
verhuurwezen had de Londense regering geen voorbereiding getroffen 
voor de zuivering. Toch trad het Militair Gezag op tegen bioscoopex
ploitanten die gedurende de bezetting Duitse films hadden vertoond. 
Het stelde dezen, met een beroep op het Tijdelijk Bioscoopbesluit van 
7 september 1944, Stbl. E 84, onder beheer met dien verstande dat zij 
hun bedrijf onder toezicht van een door het Militair Gezag aangestelde 
beheerder moesten uitoefenen en hun inkomsten op een geblokkeerde 
rekening moesten storten; de bestemming hiervan zou later worden 
vastgesteld.315
In juli 1945 wendde de GAC zich tot het kabinet met het verzoek om 
definitieve wettelijke maatregelen316 en op 14 augustus 1945 beraad
slaagde de Ministerraad over twee, door het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen ontworpen KB’s betreffende de zuivering, 
niet alleen van de bioscoopexploitanten, maar ook van de verhuurders 
en de makers van films.
De zuivering zou geschieden door een Filmcommissie, bestaande uit 
tenminste drie, door of namens de Kroon benoemde leden. Voor wat 
betrof de exploitanten van bioscopen en de verhuurders van films kon 
de Commissie optreden tegen natuurlijke of rechtspersonen die films, 
waarvan de duidelijke strekking was het maken van propaganda voor 
het nationaal-socialisme en zijn ideeën, in ruimere mate hadden ver
toond dan was gevorderd op grond van het besluit van 9 juli 1941 van 
de secretaris-generaal van het departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten betreffende het verplicht stellen van de vertoning van bepaalde 
films; tegen natuurlijke of rechtspersonen, die bij de aankondiging van 
deze films en van films, vervaardigd door of in opdracht van de vijand 
of zijn handlangers, meer reclame of propaganda hadden gemaakt dan 
met een behoorlijke vaderlandse gezindheid was overeen te brengen; 
tegen natuurlijke of rechtspersonen, die de vertoningsrechten van der-
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gelijke films hadden verhuurd of verkocht; tegen hen, die hadden mee
gewerkt aan publikaties op het gebied van het filmwezen, welke waren 
uitgegaan van de vijand of zijn handlangers; tegen hen, die in dienst 
waren getreden van ondernemingen op het gebied van het filmtheater- 
en filmverhuurwezen, geëxploiteerd door de vijand of zijn handlangers, 
zonder daartoe in feite gedwongen te zijn geweest door materiële om
standigheden; ten slotte tegen hen, die bestuursfuncties hadden aan
vaard in organen van de Nederlandse Kultuurkamer, dan wel functies 
bij het departement van Volksvoorlichting en Kunsten of bij de Rijks
filmkeuring. De Commissie kon hen, al of niet in het openbaar, beris
pen en voor ten hoogste vijf jaar uitsluiten van werkzaamheden in re
dacties en besturen, van representatie op het gebied van het filmwezen 
en van medewerking aan het Nederlandse filmwezen.
Voor wat betrof het filmproductiewezen, de openbare vertoning van in 
Nederland vervaardigde films, met inbegrip van zogenaamde joumaal- 
films, werd verboden, tenzij de Filmcommissie ten aanzien van ver
vaardigers een verklaring van geen bezwaar had afgegeven. De verkla
ring kon niet worden verstrekt, wanneer iemand opzettelijk of door zijn 
schuld en niet uit noodzaak of in de redelijke veronderstelling het Ne
derlands belang te dienen tijdens de vijandelijkheden of de bezetting als 
vervaardiger van films de vijand hulp had verleend, de staat tegenover 
de vijand had benadeeld dan wel met gebruikmaking van rechtstreeks 
of middellijke invloed een Nederlands belang had geschaad; men werd 
dan voor ten hoogste vijf jaar van medewerking aan het Nederlandse 
filmwezen uitgesloten. Rechtspersonen mochten hun werkzaamheden 
niet hervatten, indien niet alle bestuurders en commissarissen in het 
bezit waren van de verklaring. Voor een termijn van ten hoogste drie 
maanden kon de Filmcommissie aan de verklaring zodanige bijzondere 
voorwaarden verbinden, als zij ter verzekering van de zuivering en ter 
bevordering van een goede filmvoorziening noodzakelijk oordeelde.
In beide gevallen kon iedere belanghebbende binnen een maand in be
roep gaan bij de Kroon, gehoord de Raad van State, afdeling geschillen 
van bestuur. Ook zouden de processtukken aan een Tribunaal of een 
Bijzonder Gerechtshof kunnen worden toegezonden.
De belangrijkste wijziging, die de Ministerraad aanbracht, betrof de uit- 
sluitingstermijn; deze werd in alle gevallen van vijf op tien jaar ge
bracht. Verder oordeelde hij het criterium: het meer reclame of propa
ganda maken dan met een behoorlijke vaderlandse gezindheid overeen 
was te brengen, bij het aankondigen van films onaanvaardbaar; het 
werd vervangen door: niet de nodige soberheid te hebben betracht. De 
besluiten kwamen op 27 augustus 1945 tot stand en verschenen vier 
dagen later in het Staatsblad F  148 en F 149.
Na enige maanden praktijk bleek het wenselijk ondernemingen op het
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gebied van het filmproductiewezen langer dan de reeds mogelijke drie 
maanden onder beheer te kunnen stellen en dezelfde maatregel ook te 
kunnen opleggen aan ondernemingen op het gebied van het filmtheater- 
en filmverhuurwezen. Van der Leeuw stelde voor een en ander naar 
analogie van het Tijdelijk Persbesluit 1945 te regelen en uitsluitend de 
minister de bevoegdheid tot onderbeheerstellen te geven.
Deze en enkele andere wijzigingsvoorstellen bracht Van der Leeuw op
11 december 1945 in de Ministerraad ter sprake. Nu het parlement 
weer functioneerde, was voor wijziging van een wetbesluit een wet 
noodzakelijk. De Ministerraad ging akkoord met de voorstellen, mits 
overeenkomstig het verzoek van Vos eerst nader werd bekeken, of het
geen men met de ontwerpen beoogde, niet door toepassing van het Be
sluit Zuivering Bedrijfsleven kon worden bereikt. Bij deze gelegenheid 
opperde Kolfschoten het denkbeeld om in het parlement een algemeen 
zuiveringsdebat uit te lokken aan de hand van een machtigingswet voor 
uitvoeringsmaatregelen op het gehele terrein van de zuivering, maar de 
Ministerraad verwierp deze idee onmiddellijk: men wenste ten aanzien 
van deze materie niet een dergelijke geprononceerde wijze van behan
deling en men vond de materie zich moeilijk lenen voor één algemene 
samenvatting, omdat de zuivering op het ene gebied geheel anders lag 
dan op het andere.
Het door Vos gewenste onderzoek leverde kennelijk niets op, want op 
22 februari 1946 werden de twee wetsontwerpen bij de Tweede Kamer 
ingediend.317 Tijdens het Zuiveringsdebat in januari was de kwestie niet 
in de Tweede Kamer aan de orde gekomen, terwijl de Nota omtrent 
een aantal punten van Regeringsbeleid niet meer behelsde dan enkele 
zakelijke mededelingen.318 Blijkens het Verslag, dat op 15 maart 1946 
verscheen, stemde de Tweede Kamer geheel in met de wetsvoorstellen, 
al was te verwachten dat enkele leden van mening waren dat de minis
ter de ontwerpen alsnog zo behoorde te wijzigen dat de gehele materie 
van de KB’s in deze ontwerpen zou worden geregeld.319 Deze leden 
wisten natuurlijk precies, hoe het antwoord van Van der Leeuw zou 
luiden: hij verwees naar het standpunt van de regering ten aanzien van 
de wetskracht van noodbesluiten, welk standpunt door de meerderheid 
van de Kamer werd gedeeld. Van der Leeuw beperkte zich verder tot 
het overnemen van kleine tekstverbeteringen, die in het Verslag waren 
voorgesteld.320
De openbare behandeling verliep zeer vlot. De beide Kamers vonden 
beraadslaging en hoofdelijke stemming overbodig. De Tweede Kamer 
keurde de wetsontwerpen op 26 maart 1946 goed,321 de Eerste Kamer 
deed dat op 8 mei 1946.322 De wetten kwamen op 11 mei 1946 tot 
stand (Stbl. G 114 en G 115).
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i. D e Nederlandse ridderorden
De zuivering van de Nederlandse ridderorden werd door het kabinet- 
Schermerhorn-Drees geëntameerd, maar een wettelijke regeling kwam 
pas in de late zomer van 1946, dus onder het volgende kabinet, tot 
stand. Het wetsontwerp was op 25 februari 1946 in de Ministerraad 
aan de orde en werd op 5 april bij de Tweede Kamer ingediend.323 
Het lidmaatschap, dan wel het recht tot het dragen van de versierselen 
of het ereteken zou kunnen worden ontnomen, zo luidde het voorstel, 
indien men van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk of aan de 
Koningin had doen blijken en indien men als vreemdeling op enigerlei 
wijze had deelgenomen aan de strijd tegen het Koninkrijk of deze had 
bevorderd. De maatregel zou worden genomen door de Kroon op voor
dracht van de betrokken minister, die zich bij het opstellen van de 
voordracht moest laten adviseren door een uit drie leden bestaande 
commissie, welke leden bij voorkeur deel behoorden uit te maken van 
de betreffende orde.
In het op 26 april verschenen Voorlopig Verslag324 bepleitten enige le
den een systeem van zuivering, waarbij categorisch alle onderdanen 
van vijandelijke mogendheden van hun verleende onderscheidingen 
zouden worden vervallen verklaard, zulks met mogelijkheid van beroep. 
De regering wees echter, blijkens de Memorie van Antwoord,323 een 
dergelijk systeem af, omdat het niet strookte met de opzet van het wets
ontwerp, dat de geprojecteerde maatregel als een soort straf opvatte. 
Ook stonden enkele leden een regeling voor, waarbij een ieder die een 
zuiveringsuitspraak tegen zich had uitgelokt, van rechtswege hem ver
leende eretekenen zou verliezen, eveneens met een mogelijkheid van 
beroep. Deze regeling zou dus in zeer veel gevallen een terugwerkende 
kracht hebben en daarom maakte de regering ernstig bezwaar; zij vond 
het onjuist achteraf, zonder dat de zuiveringsinstanties daarmee bij hun 
beslissingen rekening hadden kunnen houden, de gevolgen van deze be
slissingen voor de betrokkenen te verzwaren.
Anderen stelden voor de zuivering te beperken tot die gevallen, waarin 
een uitspraak was gedaan door een Bijzonder Gerechtshof of een Tri
bunaal; daartegen kwam de opmerking, en de regering stemde hiermee 
in, dat het kon voorkomen dat ontneming van een ridderorde geboden 
scheen, ook al was vervolging, bv. wegens de leeftijd van de persoon, 
achterwege gebleven.
Ten slotte sprak men zich in het Voorlopig Verslag uit voor een zui
vering ook van de Nederlandse adel. Daarop kon de regering antwoor
den dat een desbetreffend wetsontwerp in een ver gevorderd stadium 
van voorbereiding verkeerde. Dit wetsontwerp is overigens nooit in
gediend.
De openbare behandeling van het wetsontwerp zuivering Nederlandse 
ridderorden door de Tweede Kamer vond plaats op 18 juli 1946; het
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ontwerp werd zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 
aanvaard.326 De openbare behandeling door de Eerste Kamer geschied
de pas op 17 september; 4 van de 38 aanwezige leden stemden tegen.327 
Een dag later kwam de wet tot stand, Stbl. G 261.

3. Onderzoek betreffende het Driemanschap van de 
Nederlandse Unie328

Hoewel het onderzoek betreffende het Driemanschap van de Neder
landse Unie, dat in 1946 heeft plaatsgevonden, buiten het formele ka
der van de bijzondere rechtspleging en de zuivering valt, willen wij er 
hier toch enige aandacht aan besteden. De gang van zaken rond dit 
onderzoek geeft namelijk enigszins de grenzen aan, waarbinnen de bij
zondere rechtspleging en de zuivering zich voltrokken.
Het beleid van het Driemanschap, bestaande uit de Rotterdamse po
litiecommissaris mr. L. Einthoven, de Groningse Commissaris van de 
Koningin mr. J. L. Linthorst Homan en de Tilburgse hoogleraar dr. 
J. E. de Quay, gedurende de jaren 1940-1941 had al tijdens de bezet
ting bestrijding gevonden. De grieven kwamen in grote lijnen hierop 
neer. Het Driemanschap, dat het geloof in een overwinning van de ge
allieerden blijkbaar had verloren, had gemeend goed te doen te trachten 
het Nederlandse volk in te leiden in de „Nieuwe Europese Orde”. De 
leiding van de Nederlandse Unie was niet principieel democratisch ge
weest; zij had zich af gekeerd van de parlementaire democratie, zoals 
die tot aan de oorlog had gefunctioneerd; ook had zij verkondigd dat de 
bestaande politieke structuur zichzelf had overleefd. Het Driemanschap 
was geneigd geweest tot politieke samenwerking met fascistische orga
nisaties. Het had een felle propaganda gevoerd voor de Winterhulp 
Nederland en de Arbeidsdienst en iedere illegale daad sterk afgekeurd. 
Ten slotte had het Driemanschap in het voorjaar van 1941 het instituut 
van de zgn. werkende leden geschapen, welk instituut niet was open
gesteld voor Joden.
Na de bevrijding rees de vraag, of niet ook hier aanleiding bestond voor 
toetsing, verantwoording of uitleg. Van de bestaande zuiveringsorganen 
was er echter geen uit zijn aard hiervoor aangewezen en van officiële 
zijde werden geen stappen ondernomen; op 4 september 1945 consta
teerde de Ministerraad zelfs nadrukkelijk, dat het kabinet het niet op 
zijn weg vond liggen te bevorderen dat er een soort ereraad tot stand 
zou komen, die dan een onderzoek zou moeten instellen naar de gestes 
van de leiding van de Nederlandse Unie en de naast daarbij betrokken 
personen.
Deze houding van het kabinet is wellicht mede ingegeven door politieke 
motieven. De Nederlandse Unie had in het katholieke zuiden een grote
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aanhang gehad en De Quay was sedertdien daar de natuurlijke leider 
geworden, ook als zodanig beschouwd door de verzetsgroepen, verza
meld rond de bladen Je Maintiendrai, Vrij Nederland en Christofoor. 
Het feit nu dat De Quay in het na-oorlogse kabinet niet als minister 
was teruggekeerd -  in hoofdstuk II is vermeld dat het juist de socialist 
Drees was die dit had bewerkstelligd, vanwege De Quay’s leiderschap 
in de Nederlandse Unie -  en het feit dat hij geen plaats had gekregen 
in het hoofdbestuur van de Nederlandse Volksbeweging, in de totstand
koming waarvan hij een wezenlijk aandeel had gehad, bracht in het 
zuiden grote ontstemming te weeg. Vooral voor degenen die de door
braak nastreefden, met name dus voor de leiders van de NVB, Scher
merhorn incluis, was het daarom zaak erop toe te zien dat De Quay 
niet in een verder isolement geraakte; met hem zou anders het katho
lieke volksdeel in het zuiden zich wel eens in zijn geheel kunnen afke
ren van de NVB en een toevlucht kunnen zoeken in een eigen partij. 
Deze overweging zal er ook wel toe hebben geleid om De Quay enige 
tijd later alsnog in het hoofdbestuur van de NVB op te nemen.329 Dat 
gebeurde kort na de constituerende vergadering van de NVB op 13 en 
14 september 1945, waar Schermerhorn, terecht overigens, openlijk 
verkondigde dat er een duidelijke lijn liep van de Nederlandse Unie 
naar de NVB; vooral in de personele sfeer was die opmerkelijk.330 
Eind september verscheen in Het Parool in reactie hierop een scherpe 
afkeuring van de banden tussen de Nederlandse Unie en de NVB.331 
Daarvóór was in de brochure „Klare Wijn” , een uitgave van het radi- 
caal-liberale ex-illegale weekblad „Slaet op den trommele”, al een felle 
aanklacht tegen het Driemanschap van de Nederlandse Unie openbaar 
gemaakt,332 terwijl er ook in de GAC regelmatig in kritische zin werd 
gesproken over het door het Driemanschap gevoerde beleid; in de GAC 
bestond er zelfs een sterke stroming om het op een berechting van de 
leden van het Driemanschap aan te laten komen.
Om nu te verhinderen dat een onderzoek naar de gedragingen van het 
Driemanschap achterwege zou blijven en daardoor de indruk zou kun
nen ontstaan dat het Driemanschap geen enkele blaam trof, besloot de 
GAC eind november met grote meerderheid (slechts zes stemmen tegen) 
een formele aanklacht in te dienen bij het Bijzonder Gerechtshof te 
Den Haag, hoewel het haar bekend was dat de illegaliteit in het 
zuiden en zuid-oosten zich achter de Unieleiding schaarde. De samen
stelling van de GAC, waarvan 46 leden uit het westen van het land 
kwamen en slechts 8 uit andere provincies, trad zodoende wel scherp 
in het licht en geen andere gebeurtenis heeft er misschien zó toe bij
gedragen om met name de overwegend katholieke illegaliteit in het 
zuiden en bijna alle onder de bezetting naar voren gekomen katholieke 
intellectuelen, de voornaamste hoop voor de doorbraak, af te houden 
van het eenheidsstreven.
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De bedoeling van de GAC om een onderzoek te bevorderen naar het 
beleid van de drie leiders van de Unie, waarmee de GAC naar eigen 
zeggen niet de toetreding van de overgrote massa van de Unieleden tot 
deze organisatie in een kwaad licht wilde stellen, had duidelijk een 
averechtse uitwerking. Zo merkte bv. De Gelderlander op: „Met dit 
besluit. . .  stelt de GAC zich uiteraard op het standpunt dat de leiders 
der Nederlandsche Unie, waar meer dan een millioen Nederlanders 
zich bij aansloten, en waaruit een belangrijk deel der illegale strijders is 
voortgekomen, onvaderlandschlievend zouden zijn geweest.”333 Ook het 
bestuur van de GOIWN in Gelderland protesteerde; het noemde het 
besluit van de GAC tegenover het eerste opkomende verzet onder de 
bezetting zelfs een „on-Nederlandsche daad”.334
Inmiddels hadden de leden van het Driemanschap, na het luid worden 
van de beschuldigingen, zelf reeds aangedrongen op een onderzoek. Zij 
verzochten eind oktober, begin november Schermerhorn -  niet in zijn 
hoedanigheid van Minister-President, maar als vooraanstaand burger -  
een commissie in te stellen. Schermerhorn verklaarde zich hiertoe be
reid en lichtte op 6 november de Ministerraad in. Deze gang van zaken 
kwam pas in de publiciteit één dag nadat de GAC had besloten een 
aanklacht tegen het Driemanschap in te dienen.
Hierna wist Schermerhorn de GAC over te halen de aanklacht in te 
trekken en deze toe te zenden aan de in te stellen commissie. In ruil 
hiervoor zouden de namen van de commissieleden vóór hun benoeming 
aan de GAC worden voorgelegd. Ook zou de voorzitter van de GAC 
een plaats in de commissie krijgen.
Bij nader inzien vond Schermerhorn het beter geen gevolg te geven 
aan dit laatste voornemen. De voorzitter van de GAC moest immers 
worden gezien als exponent van de opvatting van de GAC en dat zou 
er toe moeten leiden dat ook een voorstander van het Unie-beleid in de 
commissie zitting zou krijgen. Bij Schermerhorn zat kennelijk voor de 
Commissie te laten bestaan uit „neutrale” personen. Toetsing van deze 
personen door de GAC heeft overigens eigenlijk niet plaatsgevonden; 
de namen werden aan de GAC voorgelegd op een moment dat het me
rendeel van de leden reeds was benoemd. In de commissie, waarvan het 
voorzitterschap kwam te berusten bij mr. J.P. Fockema Andreae, had
den uiteindelijk alle grote partijen een vertegenwoordiger; alle leden 
hadden de bezetting aan den lijve ondervonden.335 
De teleurstelling van de GAC werd compleet, toen bij de installatie van 
de commissie op 29 januari 1946 door Schermerhorn bleek, dat het on
derzoek van de commissie zich niet zozeer moest richten op de gedra
gingen van het Driemanschap, zoals de GAC had gewild, als wel op de 
plaats van de Unie in het Nederlandse volk. „De commissie zal zich 
een zuiver beeld van de oorsprong, het werk en de betekenis van de
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Ned. Unie moeten vormen”, aldus Schermerhorn bij de installatie. „De 
personen van het Driemanschap zullen vanzelfsprekend hierbij een be
langrijke plaats innemen, maar de commissie zal zich ook hebben te 
beraden over de plaats, die de Unie in het Nederlandse volk heeft in
genomen. De commissie zal er dan naar moeten streven, om het ver
schijnsel ’Nederlandse Unie’ uit te heffen boven de strijd, die om de 
drie mannen is ontstaan. Zij heeft een historische taak, die zij met een 
maximum van objectiviteit door het bestuderen van bescheiden, het 
voeren van besprekingen met verschillende personen en het peilen van 
gevoelsreacties zal moeten uitvoeren.” In plaats van een ereraad voor 
het Driemanschap was de commissie zodoende er een, luidt de con
clusie in het Witboek van de GAC, die met een historisch onderzoek 
naar de plaats van de Nederlandse Unie was belast.
Op 29 augustus 1946 kwam de commissie-Fockema Andreae met haar 
arbeid gereed. De balans van de Unie sloot met een voordelig saldo. 
Het werk van het Driemanschap werd over het geheel genomen in het 
belang van het land geacht, ondanks de fouten die in het eerste oorlogs
jaar waren gemaakt.336
Spoedig daarna werd bekend dat De Quay tot Commissaris van de 
Koningin in Noord-Brabant -  hierover waren al in april 1946 persbe
richten verschenen -  en Einthoven, die direct na de bevrijding van 
het zuiden al hoofd was geworden van het Bureau Nationale Vei
ligheid dat vijandelijke spionnen, saboteurs en propagandisten moest 
opsporen, tot directeur van de Centrale Veiligheidsdienst werden be
noemd. Het waren deze besluiten die in het parlement zorgden voor 
kritische opmerkingen over het rapport van de commissie-Fockema 
Andreae en die hier en daar de mening hebben doen postvatten dat de 
commissie zodanig was samengesteld en een zodanige opdracht had 
gekregen dat de conclusie van het onderzoek een verdere ambtelijke 
carrière van de leden van het Driemanschap niet bij voorbaat onmo
gelijk kon maken. Ook Linthorst Homan, die als gevolg van zijn hou
ding tijdens de Unie-tijd niet was teruggekeerd als Commissaris van de 
Koningin in Groningen, zou weldra in een hoge functie bij het direc
toraat Buitenlandse Economische Betrekkingen worden benoemd.337
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69 HTK, 1945-1946, Aanhangsel, nr. 50: vragen van Schmal (CHU), ant

woord van Kolfschoten (ingezonden 8 februari 1946); nr. 160: vragen van 
De Groot (CPN), (ingezonden 20 april 1946), antwoord van Kolfschoten 
(ingezonden 18 mei 1946).

70 Notulen Ministerraad 21 januari 1946; notulen Raad voor Binnenlands 
Bestuur 3 april en 9 mei 1946; Verslag Stichting Toezicht Politieke De
linquenten, p. 39-41.

71 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 29 mei en 19 juni 1946.
72 HTK, 1945-1946, Verslag, 19 december 1945, p. 83.
73 A.v., p. 92.
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74 Sandberg, a.w., p. 192.
75 HTK, 1945-1946, Verslag, 19 december 1945, p. 88-89.
76 A.v., p. 97.
77 A.v., 20 december 1945, p. 108.
78 A.v., p. 110.
79 Sandberg, a.w., p. 187.
80 HTK, 1945-1946, Verslag, 21 december 1945, p. 154.
81 A.v., 19 december 1945, p. 90.
82 A.v., 20 december 1945, p. 117.
83 Vrij Nederland (Amsterdam) 24 november 1945.
84 HTK, 1945-1946, Verslag, 19 december 1945, p. 92-93.
85 A.v., 20 december 1945, p. 104.
86 A.v., 21 december 1945, p. 157.
87 A.v., 20 december 1945, p. 115.
88 A.v., 21 december 1945, p. 159-160.
89 A.v., p. 163-164.
90 A.v., p. 158-159.
90a Het relaas aangaande Kolfschotens rapport is het resultaat van een be

spreking dezerzijds met een hoofdambtenaar van het departement van 
Justitie in juni 1976 op basis van de genoemde stukken.

91 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 212: Verslag Commissie voor Privaat- en Straf
recht omtrent bezoeken aan interneringskampen voor politieke delinquenten.

92 HTK, 1945-1946, Aanhangsel, nr. 127: vragen van Ploeg (SDAP-PvdA) 
(ingezonden 14 maart 1946), antwoord van Kolfschoten (ingezonden 18 
april 1946); HTK, 19461, Aanhangsel, nr. 15: vragen van Ploeg (ingezonden
15 mei 1946), antwoord van Kolfschoten (ingezonden 21 juni 1946), HTK, 
1946II, Aanhangsel, nr. 5: antwoord van Van Maarseveen (ingezonden op 
27 juli 1946, ten vervolge op de beantwoording van vragen van Ploeg).
Groen (a.w., p. 154-155) geeft de volgende eindafrekening van de bijzondere 
rechtspleging:

aantal dossiers 
geseponeerd
doorgestuurd naar openbaar ministerie 
daar geseponeerd 
zonder berechting vrijgelaten 
veroordeeld door Tribunaal 
veroordeeld door Bijzonder Gerechtshof

450.000
250.000
200.000

45.000
89.000
50.000
16.000

van de 66.000 veroordeelden kregen er ongeveer 900 
zeer zware straffen: doodstraffen (164, waarvan 42 
voltrokken), levenslang of een gevangenisstraf van 
meer dan vijftien jaar.

Ter vergelijking:
Frankrijk: bijltjesdag 

dossiers 
veroordeeld 

België: dossiers
veroordeeld 

Noorwegen: dossiers
veroordeeld

30 h 40.000 door de bevolking ter dood gebracht
107.000
87.336 (596 terechtgesteld)

200.000
53.000 (242 terechtgesteld)
90.000
47.500 (slechts 600 tot langer dan acht jaar

gevangenisstraf)
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93 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 23 januari, 13 februari en 27 maart 
1946.

94 A.v. 13 februari 1946; notulen Ministerraad 25 maart 1946.
95 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 13 maart 1946.
96 De publieke opinie dacht ook aan andere mogelijkheden, zoals Nieuw- 

Guinea en Abessinië dat om blanke immigranten zou hebben gevraagd. 
Wat Nieuw-Guinea betreft, in september 1945 werd zelfs een regerings
commissie ter voorbereiding ingesteld, maar door de verwikkelingen in 
Indië en de aanspraken van de republiek op Nieuw-Guinea is deze com
missie spoedig een zachte dood gestorven. Zie: C. Gerretson, Om Koninkrijk 
en Constitutie. ’s-Gravenhage 1948, p. 44.

97 Notulen Ministerraad 25 maart en 20 en 27 mei 1946.
98 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 6 februari 1946; notulen Minister

raad 18 februari 1946; HTK, 1945-1946, bijlage A: Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1946. 2. Nota betreffende den toestand van ’s Rijks financiën, 
p. 11.

99 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 14 januari en 9 mei 1946.
100 Notulen Ministerraad 20 mei en 3 juni 1946.
101 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 3 april 1946.
102 J. Bosmans, De gemeenteraadsverkiezingen van 1946 in Nijmegen of hoe 

een zeker lijkende doorbraak geen doorgang vond. Nijmegen z.j. (1974), 
p. 20-21; bij hetgeen in deze studie is vermeld over de kwestie-Arnold 
Meijer, kon geen gebruik worden gemaakt van de notulen van de Minister
raad.

103 HTK, 1945-1946, Aanhangsel, nr. 159: vragen van Van der Goes van 
Naters (SDAP-PvdA) (ingezonden 16 april 1946), antwoord van Schermer
horn en Kolfschoten (ingezonden 18 mei 1946).

104 Zie voor de zuivering: Mason, a.w., p. 85-139; Groen, a.w., p. 181-292.
105 Mulder en Van Veen, a.w., p. 46-47.
106 Overzicht werkzaamheden Militair Gezag, p. 114.
107 A.v., p. 116.
108 A.v., p. 122-123.
109 A.v., p. 97-104.
110 Jac.S. Hoek, Politieke geschiedenis van Nederland. Oorlog en Herstel. 

Leiden 1970, p. 189.
111 Sandberg, a.w., p. 159-160.
112 Publicatieblad Militair Gezag no. 36, 11 juli 1945. De overige leden waren 

prof. mr. F.M. Baron van Asbeck, jhr. mr. W.M. de Brauw, mr. J.A.L.M. 
Loeff, mr. J. in ’t Veld en mr. dr. S. Wierda (secretaris). Reeds in 1944 was 
in Londen de Commissie ingesteld, maar zij moest spoedig haar werkzaam
heden staken wegens het vertrek van enige leden naar Nederland. Op 1 mei 
1946 overleed Scholten; hij werd opgevolgd door mr. J.A.N. Patijn.

113 De Raad van State had in zijn advies van 26 juli 1945 bezwaar gemaakt 
tegen opneming van de categorie hoogleraren aan bijzondere universiteiten 
en hoge scholen en privaatdocenten. Zie: notulen Ministerraad 31 juli 1945.

114 Het KB F 69 werd pas bij KB F 246 van 26 oktober 1945 buiten werking 
gesteld, hetgeen in de daaraan voorafgaande maanden tot enige verwarring 
leidde.

115 Notulen Ministerraad 17 juli 1945.
116 Sandberg, a.w., p. 133-139.
117 Notulen Ministerraad 30 oktober 1945.
118 Mason, a.w., p. 93.
119 Sandberg, a.w., p. 161-162.
120 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 15 augustus 1945.
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121 Notulen Ministerraad 21 augustus 1945.
122 Commentaar 24 september 1945, nr. 15.
123 De anti-revolutionaire publicist dr. Nooteboom, in 1940 directeur van het 

dr. Abraham Kuyperhuis in Den Haag. Zie: De Maasbode 24 november 
1945 en HTK, 1945-1946, Verslag, 22 januari 1946, p. 360.

124 Sandberg, a.w., p. 163-164. In de Raad voor Binnenlands Bestuur van 28 
november 1945 kwam deze brief ter sprake. Beel vermoedde dat de GAC 
in zijn maatregel ten onrechte een verkapte afkondiging van een algemeen 
pardon zag.

125 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 123: Nota omtrent een aantal punten van 
Regeeringsbeleid, p. 20-21.

126 HTK, 1945-1946, Verslag, 11 januari 1946, p. 246-247 (Roosjen) en 18 
januari 1946, p. 340 (Smallenbroek),

127 A.v., 11 januari 1946, p. 252-253 (Wendelaar).
128 A.v., 17 januari 1946, p. 315-316 (mevrouw Tendeloo).
129 A.v., 17 januari 1946, p. 322 (Sweens) en 18 januari 1946, p. 329-331 

(Roolvink).
130 A.v., 11 januari 1946, p. 250 (Heertjes -  partijloos), 11 januari 1946, p. 252 

(Wendelaar), 18 januari 1946, p. 341 (Smallenbroek), 18 januari 1946, p. 
346 (Van der Brug -  CDU), 18 januari 1946, p. 348 (Goedhart -  partijloos).

131 A.v., 18 januari 1946, p. 332.
132 A.v,, p. 345.
133 A.v., p. 353.
134 A.v., o.a. Wendelaar (11 januari 1946, p. 251), Sweens (17 januari 1946, 

p. 323), Roolvink (18 januari 1946, p. 330), Le Poole (18 januari 1946, p. 
333-334).

135 L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, De Aanwijzingen, in: J.J. van Bolhuis 
e.a. (red.), Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. Deel 1. 
Arnhem-Amsterdam z.j., p. 385-397; hier de letterlijke tekst van de Aan
wijzingen en het Commentaar.

136 HTK, 1945-1946, Verslag, 18 januari 1946, p. 341-345.
137 L.G. Kortenhorst, Was samenwerking met den vijand geoorloofd? Den 

Haag 1945.
138 HTK, 1945-1946, Verslag, 16 januari 1946, p. 324.
139 A.v., 18 januari 1946, p. 338-339.
140 A.v., 17 januari 1946, p. 321.
141 A.v., 11 januari 1946, p. 253.
142 A.v., 22 januari 1946, p. 356-363.
143 Ten aanzien van de twee overige secretarissen-generaal, die de gehele be

zettingstijd in functie zijn gebleven (Verwey en Hirschfeld) volgen hier in 
het kort de gevolgde zuiveringsprocedures.
De tijdens de bezetting benoemde secretarissen-generaal (prof. mr. J.J. 
Schrieke -  Justitie, ir. W.L.Z. van der Vegte -  Verkeer en Waterstaat, 
prof. dr. J. van Dam -  Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming en 
mr. M.M. Rost van Tonningen -  Financiën) zijn allen onmiddellijk na de 
bevrijding gearresteerd en door een Bijzonder Gerechtshof veroordeeld, 
met uitzondering van Rost van Tonningen die in de gevangenis zelfmoord 
pleegde.
Al in de eerste vergadering van de Raad voor Binnenlands Bestuur (4 juli
1945) was de gedachte geopperd om voor alle secretarissen-generaal één 
zuiveringscommissie in te stellen, maar Beel had dit afgewezen, omdat één 
onderzoek te veel tijd zou vergen. Echter ook de afzonderlijke onder
zoeken namen veel tijd in beslag, want alle beslissingen vielen pas ver in 
1946. De uitspraak ten aanzien van Frederiks was de eerste.
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Ten aanzien van Verwey kwamen de betrokken commissies alle tot ver
schillende adviezen: de adviescommissie onder leiding van Cleveringa tot 
ontslag en verlies van pensioenrechten tot 30%, het Centraal Orgaan 
(Nooteboom) tot ontslag met verlies van alle rechten en de commissie- 
Patijn tot ontslag zonder wachtgeld, maar met behoud van de pensioen
rechten. De Ministerraad sprak zich uit voor het advies van Nooteboom. 
Zie: notulen Ministerraad 24 juni en 1 juli 1946. Op 2 augustus 1946 kreeg 
Verwey zijn ontslag, maar omdat was afgeweken van het advies van de 
commissie-Patijn, kon Verwey in beroep gaan bij de Kroon. Conform het 
advies van de Raad van State besliste de Kroon op 25 februari 1947 tot 
handhaving van het ontslag, evenwel met behoud van de pensioenrechten tot 
70%.
Ten aanzien van Hirschfeld, naar wiens gedragingen op 24 augustus 1945 
door Vos een onderzoek werd geopend, namen Vos en Mansholt op 10 
mei 1946 een zelfde beslissing als tegen Frederiks was genomen, dus on
gevraagd eervol ontslag op grond van het KB F 221 met toekenning van 
wachtgeld. Hierbij was afgeweken van het advies van de commissie-Schol- 
ten. Hirschfeld ging dan ook in beroep bij de Kroon. De Raad van State 
liet de verdiensten van Hirschfeld prevaleren boven de klachten dat 
Hirschfeld zich zou hebben geabstraheerd van het ondergrondse verzet en 
te weinig oog zou hebben gehad voor het belang van de nationale strijd. 
Men mag zich afvragen, in hoeverre de door de Raad van State aan
gevoerde overwegingen ook niet zouden hebben kunnen gelden voor 
Frederiks, maar Frederiks was niet in de gelegenheid geweest om in beroep 
te komen. In het geval van Hirschfeld adviseerde de Raad van State tot 
vernietiging van de beslissing. De Kroon gaf in het KB van 8 november
1946, Stbl. G 317, hieraan gevolg, maar liet wel blijken voor Hirschfelds 
houding ten opzichte van het verzet geen waardering te kunnen opbrengen. 
Hirschfeld heeft hierna per 1 januari 1947 zelf ontslag genomen, maar de 
overheid bleef op ander terrein van zijn diensten en capaciteiten gebruik 
maken.
Van de Commissarissen van de Koningin, die vóór de aanvang van de be
zetting in functie waren, werd aan jhr. mr. dr. A.B.M.G. van Rijckevorsel 
(N-Brabant) bij KB van 27 september 1945 op voet van het KB F 70, de 
voorloper van F 221, eervol ontslag verleend. Mr. S.G. Linthorst Homan 
(Groningen), die na de bevrijding niet in zijn ambt werd hersteld, kreeg bij 
KB van 13 oktober 1947 met herziening van het tijdens de bezetting ge
geven ontslag op zijn verzoek, gerekend met ingang van 15 april 1945, eer
vol ontslag. Aan mr. P.V. baron van Harinxma thoe Slooten werd buiten de 
op de zuivering betrekking hebbende regelingen om bij KB van 9 november 
1945 eervol ontslag verleend, nadat hij had geweigerd vanwege zijn hoge 
leeftijd zelf om ontslag te vragen. De Gelderse Commissaris mr. S. baron 
Van Heemstra kon zijn functie hervatten gedurende de maanden, die hem 
nog scheidden van zijn pensioenering.

144 HTK, 1945-1946, Verslag, 22 januari 1946, p. 384.
145 A.V., 17 januari 1946, p. 323-324.
146 A.v., 18 januari 1946, p. 339-340.
147 A.v., p. 349.
148 Sandberg, a.w., p. 139.
149 HTK, 1945-1946, Verslag, 22 januari 1946, p. 363-364.
150 A.v., p. 386.
151 HTK, 1945-1946, Aanhangsel, nr. 133: vragen van Burger (SDAP-PvdA) 

(ingezonden 17 april 1946), antwoord van Beel (ingezonden 25 april 1946).
152 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 215: Herziening van tijdens de bezetting ver-
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leende ontslagen en andere maatregelen ten aanzien van personen in over
heidsdienst.

153 HTK, 1945-1946, Aanhangsel, nr. 162: Vragen van Van der Goes van Naters 
(SDAP-PvdA) (ingezonden 7 mei 1946), antwoord van Beel (ingezonden
21 mei 1946).

154 Op de vragen van Van der Goes van Naters beloofde Beel de cijfers van de 
overige instanties, die bij de zuivering waren betrokken, bekend te zullen 
maken, zodra hij erover beschikte. Op 13 augustus zond hij deze gegevens 
aan de Tweede Kamer; zij zijn echter merkwaardigerwijs nooit gepubli
ceerd. De heer J.J. Verkaar, referendaris op het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, was zo vriendelijk ons deze gegevens ter beschikking te stellen. De 
mededeling van Hoek (a.w., p. 190) dat uiteindelijk 16.000 ambtenaren zijn 
weggezuiverd, lijkt niet in overeenstemming met de door Beel verstrekte 
gegevens, of het moet zijn dat Hoek daaronder ook de gevallen heeft ge
rekend, waarin een disciplinaire maatregel is getroffen. Groen (a.w., p. 195) 
heeft in dit opzicht kennelijk zijn gegevens ontleend aan Hoek; zijn be
wering dat de zuivering in feite in december 1945 was afgelopen, is moeilijk 
in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.

155 A.J.C. Rüter, Rijden en Staken. De Nederlandse Spoorwegen in Oorlogs
tijd. ’s-Gravenhage 1960, p. 441-442.

156 Sandberg, a.w., p. 164-165.
157 Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur 25 juli 1945.
158 HTK, 1946-1947, bijlage A: Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1946, 

2. IV. 8, Memorie van Antwoord, p. 43.
159 Zie o.a. L.H.K.C. van Asch van Wijck, De Nederlandse rechtspraak in be

zettingstijd, in: Van Bolhuis, a.w., deel I, p. 508-512; L. de Jong, Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 6: juli ’42- 
mei ’43. ’s-Gravenhage 1975, p. 638-698.

160 N.C.M.A. van den Dries, De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de be
zetting. Leiden 1945.

161 M.H. de Boer, L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal, J. in ’t Veld, J.H.W. 
Verzijl, R.P. Cleveringa en R.D. Kollewijn, De Hooge Raad, antwoord aan 
mr. N.C.M.A. van den Dries. Amsterdam 1945. Zie ook: C.M.O. van 
Nispen tot Sevenaer, Waarom de Hooge Raad faalde. Zutphen z.j..

162 J.Th. Degenkamp, Nederlands hoogste rechters sanctioneerden de joden
vervolging, in: Vrij Nederland 8 mei 1971.

163 Publicatieblad Militair Gezag no. 7.
164 Nog voordat de instructie van Van Heuven Goedhart het Militair Gezag 

had bereikt, had het Militair Gezag een vijftal leden geschorst en de overi
gen gestaakt. Zie: a.v., no. 6 en Overzicht werkzaamheden Militair Gezag, 
p. 107.

165 Ten aanzien van hen die door de bezetter waren benoemd, erkenden zij dat 
de Grondwet niet van toepassing kon zijn.

166 Van den Dries, a.w., p. 61-75.
167 Publicatieblad Militair Gezag no. 36, 11 juli 1945.
168 Schrijven van Donner aan de auteurs, 17 februari 1976; Donner verstrekte 

ons inzage in het schrijven van 21 juni 1945 van Gerbrandy.
169 Sandberg, a.w., p. 169.
170 Notulen Ministerraad 18 september 1945.
171 De letterlijke tekst is ook te vinden in: Van Bolhuis, a.w., deel I, p. 514-516.
172 Notulen Ministerraad 18 september 1945. Reeds toen werd dit schrijven 

besproken, hetgeen de conclusie toelaat dat het kabinet lang vóór 26 sep
tember op de hoogte was van de inhoud van de brief van de Hoge Raad; 
overigens is het schrijven van het kabinet ook heel goed te lezen als een
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zelfstandig stuk, waardoor het aannemelijker wordt te veronderstellen dat de 
Ministerraad de discussie van 25 juli in de Raad voor Binnenlands Bestuur 
en van 28 augustus in een schriftelijk stuk heeft vastgelegd, welk stuk de
finitief het karakter van een antwoord heeft gekregen, toen de brief van de 
Hoge Raad binnenkwam.

173 Sandberg, a.w., p. 170.
174 HTK, 1945-1946, Verslag, 13 december 1945, p. 21. De benoeming kwam 

pas in het najaar van 1946 tot stand, nadat de Ministerraad op 6 mei 1946 
„onder innerlijke reserve” zijn goedkeuring had gegeven.

175 Sandberg, a.w., p. 173.
176 HTK, 1945-1946, Verslag, 11 januari 1946, p. 250.
177 A.v., 17 januari 1946, p. 324.
178 A.v., 18 januari 1946, p. 345.
179 A.v., p. 334.
180 A.v., 22 januari 1946, p. 374-375.
181 De nota is rond 1 mei in de pers verschenen. De letterlijke tekst verscheen 

in Nederlands Juristenblad 21(1946)301-302.
182 L.A. Donker, De laatste kans, in: Nederlands Juristenblad 21(1946)313-317.
183 Sandberg, a.w., p. 171-172. Zie ook twee artikelen van de secretaris van de 

GAC, H.W. Sandberg, in: De Stem van Nederland 19 en 27 juli 1946 (Het 
„geval” van den Hoogen Raad).

184 HTK, 19461, Aanhangsel, nr. 11: vragen van Goedhart (ingezonden 10 mei 
1946), antwoord van Kolfschoten (ingezonden 12 juni 1946).

185 Het Parool 15 juni 1946.
186 R.D. Kollewijn, De Zuivering van de Hoge Raad, in: Nederlands Juristen

blad 21(1946)424-426; zie ook zijn artikel: De Hoge Raad gespaard?, in: 
Vrij Nederland (Amsterdam) 11 mei 1946.

187 Nederlands Juristenblad 21(1946)426.
188 Sandberg, a.w., p. 173.
189 A.J. van der Leeuw, De Universiteiten en Hogescholen, in: J.J. van Bol

huis e.a. (red.), Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. Deel 
III. Arnhem-Amsterdam z.j., p. 301-337; De Jong, a.w., deel 6, p. 737-762.

190 Art. 1, vierde lid, sub B, en vijfde lid, gaf het Militair Gezag de bevoegdheid 
om van een aantal wetten af te wijken, waaronder ook de Hoger Onder
wijswet.

191 Overzicht werkzaamheden Militair Gezag, p. 112-114; Commentaar 11 
augustus 1945, no. 9.

192 Nederlandse Staatscourant 30 augustus 1945, nr. 58.
193 In het illegale studentenblad De Geus was al tijdens de bezetting geschreven 

wat er met de tekenaars moest gebeuren; de in De Geus geuite verlangens 
zouden een belangrijk stempel gaan drukken op de maatregelen, die Van 
der Leeuw uiteindelijk zou treffen.

194 Sandberg, a.w., p. 159-160.
195 Nederlandse Staatscourant 20 november 1945, nr. 115.
196 Het Interacademiaal Contact van Studenten-Teekenaars omvatte naar eigen 

zeggen tweeduizend studenten. Met de verspreiding van de brochure „Her
stel der Universiteiten? Commentaar op het beleid van den Minister van 
O.K.W.” (december 1945) trachtte het adhesiebetuigingen te verwerven.

197 Notulen Ministerraad 24 juli 1945.
198 A.v.
199 Commentaar 25 augutus 1945, nr. 11; Mededeelingen van het Ministerie 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 9(1945)no. II, p. 11-14.
200 In de Tweede Kamer deelde Van der Leeuw op 22 januari 1946 mee dat het 

hier ging om 35 gevallen, waarvan er op het moment vijf waren ontslagen.
317



Zie: HTK, 1945-1946, Verslag, 22 januari 1946, p. 371.
201 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 123: Nota omtrent een aantal punten van 

Regeeringsbeleid, p. 21-22.
202 HTK, 1945-1946, Verslag, 11 januari 1946, p. 249-250.
203 A.v., 18 januari 1946, p. 349.
204 A.v., p. 353.
205 A.v., 11 januari 1946, p. 247-248.
206 A.v., p. 253-254.
207 A.v., 17 januari 1946, p. 316-318.
208 A.v., p. 320-321.
209 A.v., p. 325.
210 A.v., p. 325-326.
211 A.v., 18 januari 1946, p. 331-332.
212 A.v., p. 337.
213 A.v., p. 346-347.
214 A.v., p. 350-351.
215 Dit bericht was ook in de pers verschenen, o.a. in Het Vrije Volk 29 no

vember en 14 december 1945.
216 HTK, 1945-1946, Verslag, 22 januari 1946, p. 367-372.
217 A.v., p. 370.
218 A.v., p. 379-380.
219 A.v., p. 382-383.
220 A.v., p. 385-386.
221 Nederlandse Staatscourant 11 maart 1946, nr. 49.
222 Schrijven van Burger aan de auteurs, 27 oktober 1975.
223 Ook het nieuwe BBA van 5 oktober 1945, Stbl. F 214, zou deze zuivering 

mogelijk blijven maken.
224 Nl. art. 13, tweede lid; art. 15, eerste lid, en art. 16.
225 Overzicht werkzaamheden Militair Gezag, p. 114-115.
226 Herstel en Vernieuwing, p. 13.
227 Het aandringen van de GAC, bij schrijven van 27 juli 1945 aan de minister 

van Handel en Nijverheid, op een spoedige wettelijke regeling omtrent de 
bedrijfszuivering, kon dus nauwelijks nog effect hebben. Zie: Sandberg, 
a.w., p. 180.

228 Ringers dacht daarbij speciaal aan Wilton die, naar verluidde, anderhalf 
miljoen gulden winst zou hebben gemaakt.

229 Als termijn van uitsluiting stelde Vos aanvankelijk vijf jaar voor, maar op 
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van deel 5 van De Jong; deze gedeelten hadden betrekking op de Neder
landse Unie. Einthoven geeft in zijn memoires (Tegen de stroom in, p. 142- 
143) een bondige samenvatting van deze berichtgeving. Zie ook: Jan Rogier,
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HET FINANCIEEL-ECÖNOMISCHE BELEID
V

De armoede, waartoe oorlog en bezetting Nederland hadden gebracht, 
vereiste van de regering vooral op financieel en monetair terrein grote 
stuurmanskunst. Enerzijds moest op korte termijn worden voorzien in 
gebrek van velerlei aard, anderzijds mocht de regering beslissingen van 
structurele aard, van belang voor een spoedig herwinnen van de wel
vaart, niet uit de weg gaan. De schatkist was echter vrijwel leeg en in 
de eerste maanden kon van een geldstroom naar de overheid via de 
belastingdienst geen sprake zijn.
In dit hoofdstuk wordt niet alleen uiteengezet hoe de regering met haar 
beperkte middelen de financiële en monetaire problemen van alledag 
tot een oplossing bracht. Ook wordt nagegaan hoe de regering de 
plaats van de overheid in het financiële en monetaire krachtenveld 
naar de toen heersende inzichten verstevigde om vanuit een centraal 
punt op nog uiteen te zetten grondslagen de wederopbouw te kunnen 
sturen.

1. D e wederinvoering van de Bankwet 19371
De noodzaak van een straf monetair beleid na de bevrijding bracht al 
volgens de regering in Londen de eis mee van een versteviging van de 
greep van de overheid op De Nederlandsche Bank. Na de bevrijding 
van het zuiden werd hiertoe gebruik gemaakt van de situatie dat de 
Duitse bezetter in 1943 de Bankwet van 1937 had ingetrokken, bij 
welke gelegenheid de rechtspositie en de bevoegdheden van De Neder
landsche Bank waren geregeld naar het model van de Deutsche Reichs- 
bank. Bij KB van 17 september 1944, Stbl. E 93, werd de Duitse 
verordening van 1943 gehandhaafd met dien verstande dat de uit
oefening van de bevoegdheden, die de Rijkscommissaris aan zich had 
getrokken, aan de Kroon werd opgedragen. Bij KB van 26 april 1945, 
Stbl. F 61, kwam de minister van Financiën in de plaats van de Kroon; 
hij kreeg tevens bestuur en beheer van de Bank in handen. Deze 
laatste bevoegdheden werden in mei 1945 gedelegeerd aan de terug
gekeerde oude directie, maar met dat al bleef de Bankwet buiten 
werking.
De regering wilde de wet niet eerder herstellen dan nadat er waar- 
Aantekeningen op pag. 395.
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borgen waren geschapen voor de coördinatie tussen de politiek van de 
Bank en haar eigen monetaire en financiële beleid. Medio juni 1945 
kwam tussen de Bankdirectie en de toenmalige minister van Finan
ciën, dr. G.W.M. Huysmans, een compromis tot stand. De Bankwet 
zou op drie punten worden aangevuld. Ten eerste zou goedkeuring van 
de Kroon nodig zijn voor benoeming van die directieleden, die door 
de aandeelhouders werden gekozen. Vervolgens zou de taak van de 
koninklijk commissaris aanzienlijk worden uitgebreid, speciaal met 
het oog op de coördinatie; de Bankwet van 1863 had de koninklijk 
commissaris, door de Kroon te benoemen en te ontslaan, ingevoerd en 
zijn bevoegdheden geregeld, terwijl de Kroon zijn instructie vast
stelde. Ten slotte zou een Bankraad worden ingesteld, waarvan de 
leden door de minister van Financiën op een niet bindende voor
dracht van de directie zouden worden benoemd, terwijl de minister 
de voorzitter rechtstreeks zou aanwijzen; de directie zou de Bankraad 
moeten horen over alle besluiten, van belang voor de richting van het 
algemene Bankbeleid, en de Raad zou zich rechtstreeks tot de mi
nister van Financiën mogen wenden. Het compromis bevatte geen 
bepaling, dat in geval van een conflict tussen regering en Bank het 
laatste woord aan de regering zou zijn. Ook de status van de Bank, 
een NV met een aan particulieren toebehorend maatschappelijk ka
pitaal, bleef ongewijzigd, al gaf Huysmans te verstaan er rekening mee 
te houden dat de Bank spoedig zou overgaan in „publiekrechtelijke 
eigendom”.
Voordat aan dit compromis uitvoering kon worden gegeven, werd 
Huysmans opgevolgd door Lieftinck en deze wenste veel verder
gaande concessies van de Bankdirectie. Hij eiste de bevoegdheid voor 
zich op om aanwijzingen te geven, waaraan de directie dan was ge
houden. Verder verlangde hij de opzegging van het octrooi (het recht 
van De Nederlandsche Bank tot uitgifte van bankbiljetten) en de 
instelling van een commissie ter voorbereiding van een herziening 
van het Bankstatuut; in de regeringsverklaring van 27 juni was dan 
ook een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden om De 
Nederlandsche Bank te nationaliseren.2 Ten aanzien van dit punt 
zegde Lieftinck evenwel toe niet overijld te werk te zullen gaan. Het 
zou dan ook 1948 worden, eer de nationalisatie haar beslag kreeg. 
Een derde nieuwe voorwaarde voor de wederinvoering van de Bank
wet vormde de uitbreiding van de bevoegdheid van de Bank tot het 
opereren op de geldmarkt; de Bank zou rechtstreeks van de staat 
schatkistpapier moeten kunnen kopen en zou gerechtigd moeten zijn 
in de markt obligaties van de staat of van de overzeese gebiedsdelen 
te kopen of te verkopen.
De Bankdirectie gaf vanwege de gevraagde aanwijzingsbevoegdheid 
voor de minister van Financiën slechts uiterst aarzelend 'toe. In die
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aanwijzingsbevoegdheid zag zij een groot gevaar voor de zelfstandig
heid van de Bank. Met een uitvoerige correspondentie trachtte zij 
Lieftinck van zijn voornemen af te brengen en mr. L.J.A. Trip, de 
president, dreigde zelfs met aftreden. De bijzondere omstandigheden 
deden de directie uiteindelijk zwichten.3
De wederinvoering van de Bankwet en de aanvulling van de wet 
werden geregeld bij KB van 1 oktober 1945, Stbl. F 204. Op 1 no
vember 1945 werd de commissie ingesteld, die de nationalisatie moest 
voorbereiden; zij kwam onder voorzitterschap te staan van prof. mr. 
F. de Vries, hoogleraar in de economie te Rotterdam. Blijkens de 
officiële opdracht moest zij van advies dienen nopens de versterking 
van het gemeenschapselement in het statuut van De Nederlandsche 
Bank door overgang van particulier in publiek of semi-publiek eigen
dom. Op 3 december 1946 zou het advies worden uitgebracht.4

2. De geldzuivering
In de eerste tijd na de bevrijding was scherpe controle door de over
heid op de besteding van het geldbezit ten behoeve van een gelijkmatige 
verdeling van de armoede, van een snelle overschakeling van oorlogs- 
naar vredeseconomie en van een efficiënte wederopbouw een haast 
vanzelfsprekende zaak. Omdat het evenwicht tussen de geldhoeveel- 
heid en de voortbrenging van goederen en diensten volledig was ver
stoord, aanvaardde vrijwel iedereen in het begin dat het optreden van 
de overheid ten bate van het herstel van dit evenwicht zeer ver zou 
gaan.
Het evenwicht tussen geld- en goederenhoeveelheid, waarvan sprake 
is in bovenstaande zin, is een economisch fenomeen dat moeilijk in 
cijfers valt uit te drukken. Op grond van puur wetenschappelijke ana
lyses kan men nimmer tot een uitspraak komen als bv.: de geldhoe- 
veelheid moet 1/5 zijn van de geldswaarde der jaarlijks geproduceerde 
goederenhoeveelheid. Het hangt er maar van af, welk prijsniveau 
men wenst te accepteren. Als de verhouding tussen geldhoeveelheid 
en goederenhoeveelheid is gestegen, doordat èn de productie is ge
daald en de geldhoeveelheid is toegenomen (hetgeen in 1945 ten op
zichte van 1940 het geval was, zoals in het navolgende zal worden 
uiteengezet) zullen, indien men geen maatregelen neemt, de prijzen 
gaan stijgen. Wanneer dit laatste geschiedt, worden de kosten van 
levensonderhoud natuurlijk ook hoger. Dit nu kan de overheid, gezien 
de beperkte koopkracht van de lonen der lagerbetaalden, uit sociaal 
oogpunt onaanvaardbaar vinden. In dit geval kan men spreken van 
een verstoord evenwicht tussen de geldhoeveelheid en de goederen
hoeveelheid; de overheid vindt het prijsniveau, zoals zich dat zonder 
overheidsingrijpen zou ontwikkelen, sociaal onaanvaardbaar. (Er kun
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nen daarnaast ook andere motieven zijn, zoals een zich verslechterende 
internationale concurrentiepositie, die de overheid doen besluiten tot 
ingrijpen). Van een in deze zin verstoord evenwicht tussen geldhoe
veelheid en goederenhoeveelheid was na de bevrijding sprake.
De hoeveelheid goederen was ten tijde van de bezetting, voornamelijk 
als gevolg van de gedwongen leveranties aan Duitsland, sterk af
genomen, het productie- en verkeersapparaat geruïneerd en het ar
beidspotentieel aanzienlijk uitgedund. Het geldvolume was daaren
tegen geweldig uitgedijd, in hoofdzaak door de volgende ontwikke
lingen. Onder invloed van de bezettingskosten, de uitbreiding van de 
staatsbemoeienis en de vordering van goederen, inzonderheid van 
kapitaalgoederen, waren de staatsuitgaven in ongekende mate toe
genomen en voor het grootste gedeelte gefinancierd door de uitgifte 
van schatkistpapier; daarbij kwam dat De Nederlandsche Bank de 
tegenwaarde van de voor de leveranties aan Duitsland verkregen rijks
marken of rijksmarkenvorderingen, die echter niet in dat land konden 
worden besteed, in guldens had uitbetaald (ƒ 4,5 miljard).
Toen de bevrijding kwam, bestond het geldvolume voor ƒ 5,9 miljard 
uit chartaal (voor het overgrote deel bankbiljetten) en voor ƒ 5 miljard 
uit giraal geld. De totale geldhoeveelheid bedroeg dus ongeveer ƒ 11 
miljard, hetgeen een viervoud betekende van het totale geldvolume 
in 1940. Stelt men hier tegenover de vrijwel uitgeputte goederen
voorraad, het sterk gehavende productieapparaat en de zeer beperkte 
invoermogelijkheden, dan is het begrijpelijk dat aan een vergaand 
overheidsingrijpen niet viel te ontkomen. Het alternatief luidde: een 
catastrofale inflatie, de distributie- en prijsbeheersingsmaatregelen ten 
spijt, en een zwarte markt die nog levendiger zou zijn dan tijdens de 
bezetting.
Het beleid van de overheid concentreerde zich voornamelijk op de 
geldzijde. Reeds vóór de bevrijding waren in bezet gebied verschillende 
plannen ontworpen voor de na-oorlogse regulering van de geldcircu
latie. Zij waren erop gericht om na blokkering van het geld de over
tollige, zgn. zwevende koopkracht5 -  naar men op den duur schatte 
ruim de helft van de totale geldhoeveelheid -  definitief of voor enige 
tijd te niet te doen, zulks door inschrijving op langlopende staats
leningen en door belastingheffing, uit de opbrengst waarvan de staats
schuld zou moeten worden afgelost. Een essentieel onderdeel van deze 
operatie vormde de vervanging van het in circulatie zijnde geld door 
nieuw geld. Lieftinck kon voor de geldzuivering -  hieronder niet 
alleen te verstaan de geldverwisseling, maar het hele proces van be
heersing van de koopkracht, voorzover de geldverwisseling dat moge
lijk maakte -  dus teruggrijpen op deze plannen. Over de systematiek 
van de geldzuivering bestond grote overeenstemming; men verschilde 
alleen van mening over de vraag, hoe lang de regulerende taak van de
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overheid moest duren, welk verschil ook later in de waardering voor 
Lieftincks beleid tot uiting zou komen. Lieftinck heeft zich voor
namelijk laten leiden door gedachten, die in kringen van het departe
ment van Financiën waren uitgewerkt.6 Omdat de geldzuivering reeds 
meerdere malen is beschreven,7 zullen wij ons hier beperken tot de 
hoofdlijnen.
De geldverwisseling, waarmee de geldzuivering werd ingezet, kon pas 
plaatsvinden, zodra er voldoende nieuw geld in voorraad was. On
danks de voorbereidingen van de Londense regering, kwam het 
drukken van dat nieuwe geld pas in de zomer van 1945 goed op 
gang. De drukorders werden deels in Nederland, deels in Engeland 
uitgevoerd. Lieftinck vertoefde in die weken regelmatig in Engeland 
om daar tot spoed te manen. Hij maakte al in juli een begin met de 
geldzuivering. Om het effect van de maatregel zo groot mogelijk te 
maken kwam dit begin „bij verrassing” ; in zijn programmarede van 
27 juni had Schermerhorn dan ook nauwelijks over de geldzuivering 
gesproken.
Op 7 juli, een zaterdag, verscheen in Stbl. F 115 het KB van 5 juli 
1945, op grond waarvan met ingang van de maandag daarop, dus 
9 juli, alle biljetten van ƒ 100,— de hoedanigheid van wettig betaal
middel zouden verliezen.8 Tot 13 juli kon men deze biljetten inleveren, 
waarna de tegenwaarde werd gecrediteerd op een renteloze geblok
keerde rekening. Tegelijkertijd werden alle coupures papiergeld in het 
buitenland ingetrokken.
Op diezelfde 9e juli was Lieftinck voor de eerste maal voor de radio 
te horen; in totaal zou hij vijf maal via de radio de geldzuivering toe
lichten.9 In zijn eerste radiorede maakte Lieftinck duidelijk dat de 
noodzakelijke inkrimping van de geldhoeveelheid ter voorkoming van 
inflatie en ter bestrijding van de zwarte markt niet de enige aanleiding 
was voor de geldzuivering; beslaglegging op alle geld, dat tijdens de 
bezetting op laakbare wijze was verdiend, en het tegengaan van be
lastingontduiking waren evenzo doeleinden van de zuivering, doel
einden die konden worden bereikt, doordat in het kader van de 
zuivering automatisch een overzicht van de liquide vermogensposities 
zou worden verkregen.
Hoewel de blokkering van de 100-gulden biljetten -  waarmee een 
bedrag van ƒ 1722 miljoen was gemoeid -  een eerste begin was, had 
deze maatregel onmiddellijk een gunstige uitwerking. De ontwikkeling 
die al vóór 9 juli was ingezet: het afstoten van overtollige kassaldi door 
het publiek, werd er door versterkt: men wist dat vroeg of laat toch al 
het geld uit de circulatie zou worden genomen. De voorkeur voor 
chartaal geld nam duidelijk af: aan de vooravond van de buiten- 
omloopstelling van de overige coupures, in september, bedroeg de
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biljettencirculatie nog maar ƒ 1683 miljoen!
Bankbiljettencirculatie 
(in miljoenen guldens)

6 mei 1940 1159
7 mei 1945 5518

28 mei 1945 5353
2 juli 1945 4960
9 juli 1945 4901

16 juli 1945 4676
23 juli 1945 4005
30 juli 1945 3448

6 augustus 1945 3087
13 augustus 1945 2858
20 augustus 1945 2722
27 augustus 1945 2573

3 september 1945 2532
10 september 1945 2445
17 september 1945 2118
24 september 1945 1683

Bron: A. Houwink, Geldzuivering, in: M. Weisglas (red.), Nederlands Economisch 
Herstel. Amsterdam-Brussel 1946, p. 56; Witboek betreffende de maatregelen 
tot zuivering van het geldwezen in Nederland. ’s-Gravenhage 1946, p. 40.

Alvorens aan de tweede etappe van de blokkering te beginnen kreeg 
Lieftinck bij KB van 3 augustus 1945, Stbl. F 133, het zgn. Machti
gingsbesluit geldzuivering, voor de duur van één jaar volmachten op het 
terrein van de zuivering van het geldwezen. Aanleiding hiertoe vorm
den allerlei manipulaties in verband met de inlevering van de biljetten. 
De regering had geen enkele moeite met deze machtiging; zij zag in 
dat de minister van Financiën van dag tot dag moest kunnen ingrijpen. 
Lieftinck, die al bij de discussie over het wetsontwerp tot instelling 
van de Voorlopige Staten-Generaal een uitgesproken voorkeur voor 
een grote bewegingsvrijheid van de regering had laten blijken, beloofde 
zijn stappen, indien enigszins mogelijk, van te voren te zullen aan
kondigen in de Raad voor Economische Aangelegenheden, een van 
de onderraden van de Ministerraad;10 dit is echter slechts tweemaal 
geschied.11 In feite had Lieftinck vrij spel.
Op grond van het Machtigingsbesluit zou Lieftinck regels uitvaardigen 
voor de geldverwisseling en de besteding van het geblokkeerde geld; 
tevens zou hij aanwijzingen geven voor de opsporing van bv. beleggin
gen van op onoirbare wijze verkregen geld in minder goed te controle
ren objecten zoals juwelen, goud, tweedehandsgoederen, pelterijen, 
postzegels, antiquiteiten, kunstvoorwerpen e.d.. Ook zou hij een effec- 
tenregistratie invoeren.
Op 12 september 1945, het moment waarop men dacht over vol
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doende nieuw geld te beschikken, verscheen in Stbl. F 169 de Be
schikking geldzuivering 1945, waarbij alle nog in omloop zijnde bil
jetten per 26 september 1945 buiten omloop werden gesteld onder 
verlies van de hoedanigheid van wettig betaalmiddel; de munten bleven 
om technische redenen ongemoeid. Particulieren moesten hun bil
jetten hebben ingeleverd vóór 26 september door het bij de inlevering 
wederom te laten inschrijven op een renteloze geblokkeerde rekening; 
hierop bestond een beperkte uitzondering. In de week van 26 sep
tember tot 2 oktober konden particulieren nog een bedrag van ten 
hoogste ƒ 300,— inleveren, welk bedrag op een zgn. geldkaart werd 
genoteerd. Een dergelijke regeling gold ook voor bedrijven, met dien 
verstande dat aan de inlevering na 26 september geen beperking 
werd opgelegd. Tegelijkertijd zouden alle tegoeden bij banken, spaar
banken en giro-instellingen worden geblokeerd. Ten slotte zou in de 
week vóór 26 september tegen betaling een uitkering van ƒ 10,— per 
persoon in nieuwe betaalmiddelen plaatsvinden, met opzet zo’n laag 
bedrag om de zwarte handel niet de kans te geven om het oude „be
smette” geld tegen nieuw „gezuiverd” geld om te ruilen.12 
In tegenstelling tot wat met de intrekking van de 100-gulden biljetten 
was gebeurd, kondigde Lieftinck de nieuwe maatregelen tijdig aan.

Uit: Je Maintiendrai 21 september 1945.
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Zij waren dan ook heel wat ingrijpender. Op deze wijze kon het pu
bliek zich rustig voorbereiden en kreeg het ruim de gelegenheid om 
zich vertrouwd te maken met het „veldtochtplan”, zoals Lieftinck 
bij voorkeur de geldzuivering aanduidde. De blokkering schiep gedu
rende korte tijd deze unieke situatie dat rond 26 september iedereen 
wat liquide middelen betrof even rijk of, zo men wil, even arm was.
Deze situatie duurde niet lang, want onmiddellijk na afloop van de 
inleveringsperiode werd op 3 oktober een begin gemaakt met de vrij
gave van het geblokkeerde geld; het economisch leven mocht immers 
niet vastlopen. De vrijgave geschiedde op grond van de Beschikking 
deblokkering 1945 van 25 september, Stbl. F 196, die een stelsel van 
algemene en bijzondere vergunningen in het leven riep. Ten einde een 
sterke vermindering van de geldswaarde of, anders uitgedrukt, een 
steeds duurder worden van het leven te voorkomen, werd voorop ge
steld dat het Nederlandse volk voorlopig zoveel mogelijk van zijn in
komen zou moeten leven. Daarom zou in principe alleen geld vrij 
komen voor de uitbetaling van lonen, pensioenen, sociale uitkeringen, 
interest, dividend, tantième. Had men voor bijzondere uitgaven extra- 
geld nodig, bv. voor geboorte, huwelijk en begrafenis, voor de aan
schaf van duurzame goederen of voor investeringen, dan kon de over
heid toestemming verlenen voor de gewenste deblokkering. Op deze 
wijze kreeg de overheid controle over de bestedingen en kon zij in 
belangrijke mate de rangorde der dringendheid bepalen. Want, zo zei 
Lieftinck in een van zijn radioredes, „de tijd is voorbij, dat door een 
ieder naar persoonlijk goeddunken met het geld, dat hij in het maat
schappelijk proces heeft verworven en met het bezit aan welks vor
ming de gemeenschap hetzij direct hetzij indirect een zoo belangrijk 
aandeel heeft gehad, vrij en ten eigen nutte mag worden beschikt. Dit 
geldt in het bijzonder voor de huidige omstandigheden, waarin door 
het gemeenschappelijk ervaren leed en de groote schade, die is aan
gericht aan de nationale welvaartsbronnen, ieder van verantwoorde
lijkheid voor het welzijn van volk en natie sterker dan ooit moet zijn 
doordrongen.”13 Het geaccumuleerde geldbezit behoorde dus te wor
den aangewend in overeenstemming met de belangen van de volkswel
vaart en wie anders dan de overheid kon daarvoor zorgen, niet alleen 
door zelf een deel van de belangen van het volk te behartigen, maar 
ook juist door zo veel mogelijk toezicht uit te oefenen op de bestedin
gen van een ieder.
Met de afgifte van de vergunningen werd De Nederlandsche Bank 
belast, die tevens op publiekrechtelijke basis het toezicht kreeg op de 
kredietverlening, dit om te verhinderen dat langs deze weg in te snel 
tempo nieuw geld zou worden gecreëerd. Om ieder toch enige be- 
schikkingsvrijheid te geven kregen particulieren op hun geldkaart 
maximaal ƒ 100,—, bedrijven ƒ300,— aan nieuw geld uitgekeerd,
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terwijl men van de geblokkeerde rekening tot maximaal ƒ 10.000,— 
mocht overboeken naar „girale rekeningen”, welke rekeningen in het 
leven werden geroepen in verband met de toch nog beperkte voor
raad nieuw geld; over deze rekeningen kon evenwel slechts op bepaalde 
wijze worden beschikt. Ook kon men met het geblokkeerde geld be
paalde belastingen, zekerheidsstellingen e.d. betalen. Een aantal reke
ningen, zoals die van de overheidscomptabelen, diplomatieke en 
consulaire ambtenaren, instellingen van weldadigheid, bleef vrij van 
alle beperkende maatregelen. Bij de Beschikking deblokkering 1946 
van 28 december 1945, Stbl. F 333, mocht men het bedrag, dat uit
stond op de girale rekeningen, overbrengen naar vrije rekeningen en 
werd het op de geldkaart nog gecrediteerde bedrag in contanten uit
betaald; de girale rekeningen, die voor moeilijkheden hadden ge
zorgd, werden opgeheven.
De deblokkering veroorzaakte een stortvloed van beschikkingen van 
de kant van het ministerie van Financiën, tot mei 1946 reeds niet 
minder dan 51, zodat het vaak niet eenvoudig was om precies te 
vreten, over welk deel van het geblokkeerde tegoed men voor welk 
doel kon beschikken. De ontwikkeling van de bankbiljettencirculatie 
vertoonde in de eerste zes maanden na het begin van de deblokkering 
een gelijkmatige stijging, daarna ontstond er een tendens naar stabili
satie.

Bankbiljettencirculatie 
(in miljoenen guldens)

nieuwe biljetten toeneming
8 oktober 1945 398

29 oktober 1945 748 350
3 december 1945 1111 363

31 december 1945 1386 275
28 januari 1946 1716 330
25 februari 1946 1949 233
25 maart 1946 2096 147
29 april 1946 2241 145
27 mei 1946 2290 49
17 juni 1946 2324 34

Bron: A. Houwink, Geldzuivering, in: M. Weisglas (red.), Nederlands Economisch 
Herstel. Amsterdam-Brussel 1946, p. 63; Witboek betreffende de maatregelen 
tot zuivering van het geldwezen in Nederland. ’s-Gravenhage 1946, p. 112.

Deze tabel zegt uiteraard niets over de spreiding van het geld in het 
economische leven. Aanvankelijk verliep de spreiding zeer ongelijk
matig, verband houdend met het feit dat de economie met horten en 
stoten op gang kwam. Zo werd in het begin ruim gedeblokkeerd
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speciaal ten behoeve van land- en tuinbouw, veeteelt en import- 
bedrijven van voedingsmiddelen, bedrijfstakken die grondstoffen kon
den kopen zoals hout, tabak, koffie.
Wat gebeurde er met het geld dat geblokkeerd bleef en dat het koop- 
krachtoverschot belichaamde? In 1946 en 1947 opende Lieftinck een 
aantal mogelijkheden om dit overschot te laten afvloeien of voor 
langere tijd vast te zetten. In de eerste plaats kon men begin 1946 
en nog eens in juni van dat jaar met geblokkeerd geld inschrijven 
op een vijftigjarige staatslening (rente 3°/o), ingeschreven in het 
Grootboek 1946; tot 1949 waren de inschrijvingen niet verhandel
baar; er werd voor ruim ƒ 1,8 miljard ingetekend. Ook kon men tot 
beperkte bedragen vijfjarige spaarcertificaten krijgen (rente 2 1/2°/q), 
wat overigens ook met vrij geld mogelijk was, terwijl deze certificaten 
wel direct verhandelbaar waren; hierop werd met ruim ƒ 117 miljoen 
ingeschreven. Belangrijker waren echter de belastingmaatregelen, die 
in feite het koopkrachtoverschot moesten wegwerken. Zij golden dan 
ook als sluitstuk van de geldzuivering, speciaal twee bijzondere hef
fingen, die ook voorkwamen in de diverse plannen, die tijdens de be
zetting voor de geldzuivering waren uitgewerkt: de vermogensaanwas- 
belasting (geregeld bij de wet van 19 september 1946, Stbl. G 264) 
en de vermogensheffing ineens (geregeld bij de wet van 11 juli 1947, 
Stbl. H 238). Beide belastingen kon men voldoen met geblokkeerd 
geld, vrij geld en staatsschuldbewijzen. De vermogensaanwasbelasting 
betrof de aanwas van het vermogen gedurende het tijdvak mei 1940- 
december 1945, terwijl de vermogensheffing ineens werd bepaald 
naar de omvang van het vermogen begin 1946. De raming van de 
opbrengst van beide belastingen tesamen bedroeg ƒ 5 miljard, maar 
de werkelijke opbrengst is aanzienlijk lager uitgevallen, nl. ƒ 3,1 mil
jard. Wat daarna nog aan geblokkeerd geld overbleef, is geleidelijk 
aan vrijgekomen; medio 1952 is de deblokkering geheel voltooid.
Het effect van de maatregelen tot wegwerking van de zwevende koop
kracht werd niet alleen beïnvloed door de geringere opbrengst van de 
twee bijzondere belastingen, maar ging ook voor een deel teniet door 
het feit dat de minister van Financiën zich genoodzaakt zag tot nieuwe 
geldschepping ten behoeve van de financiering van de staatsuitgaven. 
In de periode 1945-1950 voegde de staat om deze reden praktisch even 
veel vrij geld aan de circulatie toe als hij aan geblokkeerd geld via 
belastingheffing en uitgifte van schuldbewijzen aan zich trok, m.a.w. 
via de staatsfinanciën voltrok zich een proces van indirecte deblok
kering.
Uit het bovenstaande kan men niet de conclusie trekken dat de 
geldsanering is mislukt. Het ligt nogal voor de hand dat, gezien de
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economische en sociale noodzaak van hoge staatsuitgaven (bv. in het 
kader van de wederopbouw), de minister van Financiën het bedrag 
aan vrij geld, waarvan in bovenstaande zin sprake is, ook aan de 
circulatie zou hebben toegevoegd, indien er geen geldzuivering was 
uitgevoerd. In dat geval was de wanverhouding tussen geld en goede- 
renhoeveelheid nog groter geworden.
Naast deze geldzuivering waren nog twee andere factoren van groot 
belang voor het wegwerken van de wanverhouding tussen geld- en 
goederenhoeveelheid. In de eerste plaats was dat de stijging van de 
productie. Hierdoor kon steeds meer geld, dat aanvankelijk over
tollig was, worden besteed zonder dat dit tot onverantwoorde prijs
stijgingen leidde. In de tweede plaats kon de Nederlandse economie 
zich op den duur, vanwege de in het kader van de Marshall-hulp 
verkregen dollars, een importoverschot veroorloven, waardoor de 
tegenwaarde in guldens van deze dollars uit de geldcirculatie ver
dween.
Samen met beide laatstgenoemde omstandigheden heeft de door Lief
tinck uitgevoerde geldzuivering de wanverhouding die bestond tussen 
geldhoeveelheid en goederenhoeveelheid, opgeheven. De door Lief
tinck in dit verband gevoerde politiek dient dan ook positief te wor
den gewaardeerd. Deze waardering heeft Lieftinck volop gekregen, 
vooral wat betreft de technische uitvoering van de geldzuivering.
De Voorlopige Staten-Generaal hebben bij monde van de Tweede 
Kamer slechts éénmaal met Lieftinck van gedachten gewisseld over 
de geldzuivering, zulks schriftelijk naar aanleiding van de Nota be
treffende enige aspecten van het gevoerde financiële beleid, van 21 
januari 1946. In deze Nota gaf Lieftinck een summier overzicht van de 
belangrijkste getroffen maatregelen.14 De Kamer sprak in het Voor
lopig Verslag vrijwel unaniem haar waardering uit voor „de knappe 
wijze, waarop deze groote saneeringsmaatregel technisch werd uit
gevoerd. Den Minister komt daarvoor zeker een woord van hulde 
toe!” Maar, zo werd hier onmiddellijk aan toegevoegd, het tempo 
van deblokkeren dreigde de waardering voor de gehele procedure 
aanzienlijk te verminderen. Een groot deel van de Kamer huldigde 
de opvatting dat de deblokkering te stroef verliep, zodat het herstel 
en de ontplooiing van het bedrijfsleven werden bemoeilijkt. Met name 
het feit dat na de vrijgave van het girale geld en het restant van de 
geldkaart in december 1945 voor normale financiering van bedrijfs- 
uitgaven geen deblokkeringsvergunningen meer werden verstrekt, on
dervond hevige kritiek. Een onderneming die ter financiering van 
haar normale bedrijfsuitoefening niet meer over voldoende vrije mid
delen beschikte, was zodoende gedwongen krediet op te nemen tegen 
onderpand van het geblokkeerde geld, dat in verband met belasting-
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aanspraken moeilijk te waarderen viel. Deze situatie schiep onrecht
vaardigheden. Een onderneming die na de bevrijding, gehoor gevend 
aan de oproep van de regering, haar productie had afgezet naar het 
naar goederen hunkerend publiek, beschikte op het moment van de 
blokkering over een grote hoeveelheid middelen en nu dus over grote 
geblokkeerde saldi, terwijl de hamsteraar, in afwachting van hogere 
prijzen, na blokkering met zijn aangehouden voorraden vrij geld 
verwierf. M.a.w. de bona-fide onderneming verkeerde in liquiditeits- 
moeilijkheden, terwijl er juist grote behoefte bestond aan liquide 
middelen, nu de aanvoer van grondstoffen weer op gang kwam en 
mede ook hierom vernieuwingen en herstellingen nodig werden. De 
deblokkering moest soepeler worden, want, „allerwege heerscht nood 
en op ondernemingen rust de dure plicht door maximale benutting 
van haar industriële capaciteit goederen voort te brengen”.15 
In zijn Memorie van Antwoord bleek Lieftinck niet sterk onder de 
indruk te zijn van de bezwaren.10 Aanvankelijk was er in vrij snel 
tempo gestreefd naar het bereiken van een redelijke geldsomloop, 
aldus de minister. In december 1945 was het moment aangebroken 
om het roer om te gooien en de criteria voor verdere deblokkering te 
verscherpen. Activering van de kredietverlening was bewust geschied, 
omdat deze slechts tot tijdelijke uitbreiding van de geldcirculatie 
leidde. Dat er zich onbillijkheden voordeden, ontkende Lieftinck 
niet, maar „bij een zoo ingrijpende operatie, als de geldzuivering is, 
is het technisch onmogelijk de absolute rechtvaardigheid te betrach
ten, zelfs indien men, zooals de ondergeteekende gedaan heeft, zich 
tot het uiterste inspant om grove onbillijkheden te vermijden”. 
Overigens viel het volgens Lieftinck wel mee met de achterstelling 
van bona-fide ondernemingen bij hamsteraars, terwijl zijns inziens de 
liquiditeitsbehoefte niet onder alle omstandigheden als reëel kon wor
den beschouwd en het nuttig effect van de geldzuivering dus niet per se 
daaraan moest worden opgeofferd. Wel zegde Lieftinck zoveel moge
lijk soepelheid toe en deelde hij mee een Investeringscommissie te 
hebben geïnstalleerd, die hem van advies moest dienen in zake deblok
kering voor productieve investeringen.17
Het was duidelijk dat Lieftinck het voor de bestrijding van de drei
gende inflatie zo belangrijke instrument van bewaking van de be
stedingen niet uit handen wilde geven. De aanhoudende kritiek op 
het deblokkeringsbeleid liet hij dan ook rustig over zich heen gaan. 
In april 1946 ontving het kabinet een door ruim honderd vooraan
staande Nederlanders ondertekend manifest, dat zich keerde tegen 
het te strakke keurslijf op financieel en economisch gebied,18 en een 
maand later richtte zich een zestal bekende economen: prof. dr. 
J.R.M. van den Brink, Tj. Greidanus, L.A.M. Thole, dr. mr. J.P. van 
Tienhoven, prof. dr. G.M. Verrijn Stuart en prof. mr. F. de Vries,
336



Lieftinck levert zijn geld in. 
Copyright: ANEFO





in een nota tot Lieftinck, waarin zij naast formulering van bezwaren 
tegen het gehele financieel-economische beleid het deblokkerings- 
beleid als te ingewikkeld kwalificeerden en het betreurden dat het 
geblokkeerde geld niet kon worden omgezet in verhandelbare staats
schuld; degenen die dit wensten, zouden zo de nodige bewegings
vrijheid krijgen. De zes spraken bovendien de vrees uit, dat de op
brengst van de bijzondere heffingen bij voortduring van de begrotings
tekorten niet aan het doel: aflossing van de staatsschuld, zou kunnen 
beantwoorden, maar dat zij zou moeten worden gebruikt ter dekking 
van die tekorten; de staatsschuld bleef dan groeien, hetgeen de budget- 
sanering illusoir zou maken.19
Deze vrees werd gedeeld door het Centraal Adviserend College op 
financieel gebied. Dit college, waarin zitting hadden de bankiers- 
verenigingen te Amsterdam en Rotterdam, de verschillende bedrijfs
groepen op financieel en verzekeringsgebied, de rijksfondsen en de 
semi-officiële fondsen, had zich kort vóór de zes in een open brief tot 
de regering gewend.20
Ook in de Tweede Kamer waren dergelijke geluiden al gehoord21 en 
in de Eerste Kamer bracht eind mei 1946 een van de ondertekenaars 
van de nota van zes, Van den Brink, deze kwestie nog eens onder de 
aandacht van Lieftinck: alleen een snelle terugkeer naar een sluitende 
begroting via vermindering van de staatsuitgaven kon het effect van 
de bijzondere heffingen en daarmee van de geldzuivering zeker stel
len.22 Lieftinck was het in principe hier volkomen mee eens, alleen, 
zo stelde hij, de eisen van het economisch herstel verhinderden om 
dienovereenkomstig te handelen: inkrimping van de staatsuitgaven 
kon alleen geschieden in gelijke tred met de liquidatie van de oorlogs
situatie.23
De suggestie van de zes met betrekking tot de deblokkering beant
woordde Lieftinck in een radiorede op 31 mei 1946 bij gelegenheid 
van de wederopenstelling van het Grootboek 1946. Tegen belegging 
van het geblokkeerde geld in verhandelbare staatsobligaties spraken 
volgens hem technische bezwaren, nl. het niet tijdig kunnen drukken 
van de obligaties en het feit dat de zwarthandelaren zich via de 
obligaties zouden kunnen onttrekken aan de greep van de fiscus; 
bovendien, zo verzekerde hij, zouden velen de obligaties snel ver
kopen op jacht naar consumptiegoederen, hetgeen de koers nadelig 
zou beïnvloeden.24
Een uitvoerig debat in de Staten-Generaal over de geldzuivering zou 
pas onder het volgend kabinet plaatsvinden, in juli en augustus 1946, 
naar aanleiding van het wetsontwerp tot verlenging van het Machti
gingsbesluit van 3 augustus 1945, dat op 24 mei 1946 bij de Tweede 
Kamer was ingediend.25 Bij die gelegenheid kon men opnieuw veel 
kritiek horen op het deblokkeringsbeleid.
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3. Overgangsproblemen bij de begrotingen 1945 en 1946
In de eerste maanden van zijn optreden had het kabinet vanwege de 
chaotische toestanden op schier elk gebied nauwelijks gelegenheid 
voor begrotingswerkzaamheden, en dat terwijl voor het resterende 
gedeelte van het jaar 1945 niet aan de hand van een begroting kon 
worden gewerkt. In bezet gebied was immers voor 1945 geen be
groting meer vastgesteld en in Londen was dat alleen gebeurd voor de 
eerste helft van 1945. Het kabinet zweefde dus in het luchtledige. 
Pas tegen het einde van 1945 was de situatie in zoverre overzichtelijk 
geworden dat een ontwerp-begroting voor de tweede helft van 1945 
tot stand kon komen, maar dat ontwerp droeg een zo provisorisch 
karakter dat Lieftinck sprak van een oefenbegroting: men moest 
weer leren in normale comptabele banen te varen. Deze begroting 
kon daarom ook niet ter goedkeuring aan het parlement worden voor
gelegd, nog afgezien van het feit dat een goedkeuring weinig prak
tische betekenis zou hebben; het begrotingsdebat zou eindigen op een 
tijdstip dat in 1946 lag en zou bovendien alleen maar zorgen voor 
ongelegen komende vertraging bij het doen van de rijksuitgaven.
Wel stelde Lieftinck, zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien, 
de Tweede Kamer in de gelegenheid om met hem van gedachten te 
wisselen over het gevoerde financiële beleid. Zo diende hij op 12 
december 1945 een Nota betreffende de toestand van ’s Rijks fi
nanciën in,20 welk stuk behoorde bij de ontwerp-begroting voor het 
tweede halfjaar 1945 -  het ontwerp zelf zou de Kamer twee maanden 
later, op 4 februari, ter kennisneming ontvangen -  en daarom mil
joenennota 1945 ging heten, en op 21 januari 1946 de Nota betref
fende enige aspecten van het gevoerde financiële beleid.27 
Voor de vaststelling, aanvulling en wijziging van de begroting voor 
het tweede halfjaar 1945 wenste Lieftinck echter een machtiging te 
ontvangen, voor welk doel op 2 januari bij de Tweede Kamer een des
betreffend wetsontwerp werd ingediend.28 Tegelijkertijd werd in dat 
wetsontwerp ook nog een machtiging gevraagd voor de aanvulling 
en wijziging van de begrotingen vanaf 1942, dit in verband met aan
gegane verplichtingen. Met nadruk werd er in de Memorie van Toe
lichting op gewezen dat alle in het geding zijnde begrotingen feitelijk 
nog slechts administratieve betekenis hadden en dat het verzoek om 
machtiging dus geen gemis van erkenning van de bevoegdheden van 
de Staten-Generaal betekende: de begrotingen waren in wezen geen 
begrotingen meer.29
Blijkens het Voorlopig Verslag dat op 25 januari 1946 verscheen,30 
deelde de Tweede Kamer in het algemeen deze opvatting. Toch bestond 
er bij de meeste leden wel enige huiver, met name voor wat betrof het 
verlenen van de machtiging voor de tweede helft van 1945. De regering
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had eerder een begroting aan de Staten-Generaal moeten en kunnen 
aanbieden, zo luidde hun opvatting; die begroting had dan weliswaar 
voorlopige en globale cijfers bevat, maar daarna hadden suppletoire 
begrotingen kunnen worden ingediend. Deze reserve ten opzichte van 
het wetsontwerp was ingegeven door twee overwegingen. In de eerste 
plaats bestond er in de Kamer omtrent de doelmatigheid van het ge
voerde financiële beleid geenszins eenstemmigheid; dat was, naar in 
de volgende paragraaf zal worden uiteengezet, bij de schriftelijke 
behandeling van de miljoenennota 1945 wel gebleken. Maar bovenal 
vreesde men dat ook voor 1946 het budgetrecht wel eens illusoir zou 
kunnen blijken te zijn, want de begroting voor 1946 was nog niet 
ingediend. De huiver mondde dan ook uit in een dringend verzoek 
om spoedige indiening van die begroting, onder verwijzing naar een 
uitlating van de Minister-President op 10 januari 1946 tijdens het 
debat over de kabinetsformatie in de Tweede Kamer, dat het kabinet 
erop vertrouwde de begroting voor 1946 uiterlijk 1 maart te kunnen 
indienen.31
In de Memorie van Antwoord, die op 19 februari volgde,32 trachtte 
Lieftinck het gevoel van onbehagen te temperen. Opnieuw verzekerde 
hij -  wat Schermerhorn op 31 januari in de Tweede Kamer ook weer 
had gedaan33 -  dat de begroting voor 1946 naar het zich liet aan
zien begin maart de Kamer zou bereiken; er bestond dus geen aan
leiding voor de vrees, zo constateerde hij, dat het budgetrecht ook 
voor 1946 zonder betekenis zou blijven. Daarnaast gaf Lieftinck er 
blijk van dat ook de regering niets liever had gewild dan voor de 
tweede helft van 1945 tijdig begrotingsontwerpen bij de Staten- 
Generaal in te dienen. De opstelling ervan was echter aanvankelijk 
onmogelijk geweest vanwege de chaotische toestand, waarin de be
zetter het land had achtergelaten, vanwege de dislocatie van de de
partementen die nog maanden na de bevrijding had doorgewerkt, 
vanwege de nieuwe indeling van de departementen bij het optreden 
van dit kabinet, vanwege het feit dat in de eerste maanden tal van 
noodvoorzieningen en het leggen van een basis voor het herstel alle; 
aandacht hadden opgeëist en ten slotte vanwege de grote onzekerheid 
ten aanzien van de vereiste personeelsformaties en de hoogte van 
verschillende materiële uitgaven. Het opmaken van een voorlopige 
globale begroting zou bovendien zoveel tijd hebben gekost dat het 
tijdstip, waarop in budgetair opzicht weer normale verhoudingen 
konden heersen, nog verder zou zijn vooruitgeschoven.
Hierna zou de Tweede Kamer ongetwijfeld spoedig aan de openbare 
behandeling van het wetsontwerp zijn begonnen en de gevraagde 
machtiging zonder veel omhaal hebben verleend, ware het niet dat de 
indiening van de begroting voor 1946 ondanks alle beloftes van
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regeringszijde uitbleef. Op 2 maart vertrok Lieftinck voor een paar 
weken naar Amerika in verband met het afsluiten van een lening en 
de internationale handelsconferentie te Washington (zie paragraaf 
6b van dit hoofdstuk). De indiening geschiedde nu pas op 12 april 
en dat betekende dat de Voorlopige Staten-Generaal niet meer aan 
behandeling zouden toekomen. Inderdaad gebeurde dus wat was ge
vreesd, nl. dat de Kamers voor 1946 geen gebruik meer zouden kun
nen maken van het budgetrecht; de begroting zou nu na de derde 
dinsdag in september worden behandeld, tegelijk met die voor 1947.
Wat was de oorzaak van deze gang van zaken? De onderhandelingen 
tussen Lieftinck en zijn ambtgenoten hadden langer geduurd dan ver
wacht, zodat de ontwerpen pas in de loop van maart naar de Raad 
van State hadden kunnen worden gezonden. Daarbij kwam dat de 
Landsdrukkerij niet voldoende ruimte had om met het drukken de 
grootste spoed te betrachten. Het kabinet had de datum van 1 maart 
zo zeer in acht willen nemen, dat er aanvankelijk van was afgezien 
om de begroting in de Ministerraad te bespreken;34 maar toen de ver
traging onvermijdelijk was gebleken, vond de bespreking alsnog plaats, 
en wel op 25 maart.35
Door de geschetste ontwikkeling moest de regering aan het wetsont
werp een uitbreiding geven en ook voor het doen van uitgaven voor 
1946 om een machtiging vragen. Op 10 april diende Lieftinck daar
voor een nota van wijzigingen in:36 de regering zou de bevoegdheid 
moeten hebben om maandelijks te beschikken over 1/6 van de be
dragen, die voorkwamen op de begroting voor het tweede halfjaar 
1945, en om de dringendste uitgaven te doen ten aanzien van be
paalde posten, waarvoor in die begroting geen voorziening was ge
troffen. Weliswaar bood de Comptabiliteitswet (art. 15, tweede lid) 
hiertoe reeds de gelegenheid, maar nu het zou gaan om een betrekkelijk 
lange periode, wilde de regering expliciet worden gemachtigd.
De nota heeft de Tweede Kamer bepaald niet verrast; ook daar werd 
de noodzaak van de uitbreiding van de machtiging ingezien. Wel 
wekte het grote verontwaardiging dat herhaaldelijk was toegezegd dat 
de begroting 1946 uiterlijk op 1 maart zou worden ingediend, voor het 
laatst nota bene een goede week voor deze datum. Had Lieftinck op 
19 februari, toen hij de Memorie van Antwoord naar de Kamer 
stuurde, dan niet kunnen weten dat de belofte niet gestand kon wor
den gedaan? De commissie van rapporteurs reageerde onmiddellijk: 
men wenste het gewijzigde wetsontwerp opnieuw in studie te nemen, 
nu er een machtiging werd gevraagd van veel verdere strekking dan 
oorspronkelijk in de bedoeling had gelegen.
Dit onderzoek werd op 23 april afgesloten.37 De Kamer erkende dat 
men onder het verlenen van een machtiging voor 1946 niet uitkwam,
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maar verscheidene leden zouden hun toestemming onder protest 
geven. Huns inziens was de Kamer in een dwangpositie gebracht. 
Sommigen van hen gingen zover dat zij het kabinet ervan betichtten 
zich op financieel terrein te gedragen, alsof er sprake was van een 
dictatuur. Lieftinck toonde zich hierover verontwaardigd en wees de 
beschuldiging met klem af. „Men kan bezwaar maken”, merkte hij 
op in zijn antwoord van 26 april,38 „tegen het feit, dat de Staten- 
Generaal niet eerder zijn bijeengeroepen, men kan van oordeel zijn, 
dat bepaalde Staatsuitgaven achterwege hadden moeten blijven, maar 
het tijdelijk regeeren zonder een goedgekeurde begrooting, omdat 
onder de aanwezige chaotische omstandigheden een enigszins ver
antwoorde begrooting eenvoudig niet eerder kon worden samen
gesteld, met een zich dictatoriaal gedragen gelijk te stellen is voor een 
Kabinet met een oprechte democratische overtuiging stuitend”!
Over de vraag hoever de machtiging voor 1946 zich zou moeten uit
strekken, liepen de meningen in de Kamer nogal uiteen. Vrijwel 
niemand vond het bevredigend dat de Kamer de machtiging moest 
verlenen, terwijl de begroting voor het tweede halfjaar 1945 nog niet 
was vastgesteld. M.a.w.: „De Regeering is dus vrij . . .  om in de be
grooting voor het tweede halfjaar 1945 bepaalde artikelen alsnog te 
verhoogen, niet alleen, indien op die artikelen in het tweede halfjaar 
meer is uitgegeven dan was uitgetrokken, doch ook met het oog op 
uitgaven, welke zij voor 1946 noodig acht. Wil zij in 1946 voor een of 
ander doel bijv. tweemaal zooveel per maand uitgeven als voor dit 
doel in het tweede halfjaar van 1945 geraamd werd, dan behoeft zij 
daartoe slechts achteraf bij Koninklijk besluit den hierop betrekking 
hebbenden post van de begrooting voor het tweede halfjaar van 1945 
met 100 pet. te verhoogen.” Dit zou een misbruik zijn van de gevraag
de dubbele machtiging (voor 1945 én 1946), een misbruik dat echter 
formeel door de wetstekst zou worden gedekt. Verscheidene leden 
wensten dan ook opneming van een bepaling dat in 1946 per maand 
niet meer zou worden uitgegeven dan het 1/6 deel van het bedrag dat 
in de ontwerp-begroting voor het tweede halfjaar 1945 voorkwam. 
Vanwege de betrekkelijkheid van iedere raming voor de tweede helft 
van 1945 kon Lieftinck uiteraard deze leden niet tegemoetkomen.
Ook bestond er bij deze laatsten ernstig bezwaar tegen het verlenen van 
een machtiging voor uitgaven, waarvoor in de begroting voor het 
tweede halfjaar 1945 geen post voorkwam. In het voorstel van de 
regering zagen zij niets meer en niets minder dan het vragen van een 
blanco krediet en dat ging hen te ver. Was er geen overeenkomstige 
begrotingspost aanwezig, dan behoorden geen uitgaven te worden ge
daan, Ook hier wenste Lieftinck geen concessies te doen: aan nieuwe 
uitgaven zoals die voor de bijzondere rechtspleging, de hulpverlening, 
het opruimen van mijnen en munitie, het plaatsen en inrichten van
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barakken e.d. viel nu eenmaal niet te ontkomen. Wel zegde hij uit
drukkelijk toe dat de machtiging als een noodmaatregel was bedoeld 
en dus alleen de dringendste uitgaven zouden worden gedaan.
De openbare behandeling van het wetsontwerp vond plaats op 2 mei; 
de late indiening van de begroting 1946 en de als gevolg daarvan toe
nemende bezorgdheid van de Tweede Kamer om het behoud van het 
budgetrecht hadden een vertraging van ongeveer twee maanden mee
gebracht.
De Kamer dreef de zaken niet op de spits, zo kort voor de verkiezingen 
had dat trouwens geen enkele zin. Ook zouden er geen amendementen 
worden ingediend. Het debat duurde zeer kort; slechts vijf sprekers 
namen eraan deel en er vonden geen replieken plaats. Hoewel het dus 
ging om een zeer principieel punt, de handhaving van een van de be
langrijkste bevoegdheden van het parlement, was Tilanus (CHU)39 de 
enige fractievoorzitter die het woord voerde! De fracties van de KVP, 
de ARP, de Liberale Staatspartij en de PvdA lieten de behandeling 
van het wetsontwerp over aan hun financiële specialisten, resp. 
Teulings,40 De Wilde,41 Bierema42 en Hofstra;43 men legde zich duide
lijk neer bij de druk van de omstandigheden.
Door alle sprekers werd het ontbreken van een financieel debat als 
een groot gemis ervaren. Daarbij wierp Hofstra zich op als de ver
dediger van Lieftincks beleid, maar de overigen plaatsten dit gemis 
tegen de achtergrond van het te kwistig geoordeelde uitgavenbeleid; 
zij riepen Schermerhorns radiopraatje van 26 oktober 1945 in de 
rubriek „Excellenties op de brug” in herinnering, waarin deze zelf 
had gesproken van geldsmijterij, overigens voornamelijk in relatie tot 
het Militair Gezag. Deze uitlating van Schermerhorn was sindsdien 
regelmatig tegen het kabinet uitgespeeld, ook door Kamerleden, het 
laatst nog bij de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp. Nu 
dit opnieuw gebeurde bij het openbaar debat, vond Lieftinck het 
welletjes en haalde hij ongemeen fel uit tegenover de Kamer.44 De uit
lating van de Minister-President behoorde men te zien als een uiting 
van zijn bijzondere openhartigheid en zijn waarheidszin en Lieftinck 
vond het dan ook treurig, wanneer men het regeringsbeleid op finan
cieel gebied in het licht stelde van dat ene woord van de Minister
president, te meer daar eventueel hooguit ten aanzien van 5% van de 
totale regeringsuitgaven zou kunnen worden gesproken van geld
smijterij. Die 5% vormden toch nog altijd wel enige honderden mil
joenen, voor de Kamer voldoende reden om er zich druk over te 
maken.
Lieftinck vergde trouwens veel van de zelfbeheersing van de Kamer 
tijdens dit debat. Waar het ging om de negatie van de grondwettelijke 
regelingen en de aanspraken van het parlement trad hij zelfverzekerd 
op en hij kon zich dat permitteren, omdat de Kamer niet veel anders
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overbleef dan het wetsontwerp te aanvaarden; de enorme inspanning 
die hij en zijn ambtenaren zich hadden getroost om orde op zaken te 
stellen, sterkte hem ongetwijfeld in zijn houding. Dat er geen finan
cieel debat zou zijn geweest, ontkende hij ten stelligste. Naar aan
leiding van de miljoenennota 1945 en de Nota betreffende enige as
pecten van het gevoerde financiële beleid van januari 1946 was er 
zelfs een uitvoerig debat gehouden, zij het schriftelijk, maar de Kamer 
was zeer ruim ingelicht. Bovendien, ging Lieftinck verder, beschikte 
de Kamer in februari over het begrotingsontwerp voor de tweede helft 
van 1945 en hoewel voor de vaststelling daarvan om een speciale 
machtiging werd gevraagd, had de Kamer, zo zij dit wilde, heel goed 
daarover een discussie kunnen uitlokken. „Het ligt, indien daaraan 
behoefte bestaat, op den weg van de Staten-Generaal om de Regeering 
ter verantwoording te roepen voor het door haar gevoerde financieele 
beleid en het verheugt mij zeer, dat de Kamer daaraan kennelijk geen 
behoefte heeft gevoeld. Anderzijds verheugt het mij ook, dat de Kamer 
gevoeld heeft, dat het wel heel moeilijk was om over die, door mij zelf 
als proefbegrooting gequalificeerde begrooting over de tweede helft 
1945 met de Regeering in discussie te treden. Immers, die proef
begrooting, de qualificatie duidt het reeds aan, droeg een nog zeer 
globaal en zeer weinig geraffineerd karakter, maar -  en daar zijn wij 
het allen over eens, het is ook niet tegengesproken door iemand uit 
deze Kamer -  op dat tijdstip waren zeker betere gegevens niet te ver
schaffen. Ondanks het feit, dat die begrooting tweede helft 1945 een 
zoo globaal en zoo weinig geraffineerd karakter draagt, is dat nog 
steeds de begrooting, waarmee de Regeering tracht te werken, een be
grooting, ter visie gelegd ter griffie van de Kamer op 4 Februari jl. 
En ik herhaal: indien de Kamer behoefte had gevoeld aan een publiek 
debat over het Staatsstuk, dat gediend heeft en nog steeds dient als 
basis van de Staatsuitgaven, dan had het op den weg van de Kamer 
gelegen over die begrooting een debat met de Regeering uit te lok
ken . . .  De Kamer heeft dat niet noodig geoordeeld.”
De Kamer liet deze tirade over zich heen gaan, hoewel haar op
merkingen over het ontbreken van een financieel debat toch veel meer 
moesten worden gezien in het licht van het uitblijven van de be
groting 1946 dan van de behoefte om over het in 1945 gevoerde beleid 
aan de hand van globale en niet altijd betrouwbare cijfers en achteraf 
te debatteren.
De inhoud van het wetsontwerp zelf kwam nauwelijks aan de orde. 
Alleen De Wilde, die overigens geen twijfel liet bestaan over zijn be
wondering voor Lieftincks bekwaamheid, ging in op het karakter 
van de gevraagde machtiging. Z.i. was de betekenis van het wets
ontwerp het verlenen van een blanco krediet aan de regering. „Nu wil 
ik aan de democratische gevoelens der Regeering en speciaal aan die
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van den Minister van Financiën niet tomen, maar ik vraag hem toch: 
wat kan een dictator meer verlangen?” De Wilde begreep dat er moest 
worden geregeerd en dat het wetsontwerp daarom ook behoorde te 
worden aanvaard, maar hij kon het moeilijk verwerken dat de Kamer 
opnieuw voor een voldongen feit was geplaatst. „Men zou dit voor
loopige Parlement kunnen noemen het Parlement van de voldongen 
feiten”, verzuchtte hij.
Op de uitnodiging van Lieftinck om dan maar de machtiging niet te 
verlenen, indien men geen vertrouwen had in het financieel beleid, 
ging niemand in. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen.
Het debat in de Eerste Kamer, op 28 mei, duurde nog korter. Daar 
voerde alleen Van den Brink45 het woord. In het Eindverslag van de 
commissie van rapporteurs46 had men er zich in hoofdzaak toe be
perkt om eveneens uiting te geven aan de teleurstelling dat men nog 
geen gelegenheid had gehad om over de financiële politiek van ge
dachten te wisselen en tijdens de openbare behandeling onderstreepte 
Van den Brink de noodzaak van de machtiging dermate, dat hij aan 
het wetsontwerp zelf weinig woorden besteedde. Het werd ook hier 
zonder hoofdelijke stemming aanvaard en de volgende dag reeds, op 
29 mei dus, werd de wet vastgesteld (Stbl. G 135),

4. Het uitgavenbeleid
Zoals reeds vermeld heeft Lieftinck aan de hand van enkele nota’s 
de Tweede Kamer de gelegenheid geboden om met hem van gedachten 
te wisselen over het financiële beleid. Dat gebeurde dan schriftelijk, 
omdat de Kamer een definitieve beoordeling alleen wilde geven in 
het kader van een officiële begroting. De eerste nota van Lieftinck 
was de Nota betreffende de toestand van ’s Rijks financiën van 12 
december 1945, de zgn. miljoenennota 1945. Zij behoorde bij de 
ontwerp-begroting voor het tweede halfjaar 1945; deze is begin fe
bruari 1946 ter kennisneming aan de Kamer gezonden.47 
De Nota behelsde een uiteenzetting over het financieel beheer ten tijde 
van de bezetting, vervolgens aan de hand van een balans per 30 juni
1945 een schets van de desolate financiële toestand zoals het kabinet 
die na de bevrijding had aangetroffen, een bespreking van de uit
gaven en inkomsten voor het tweede halfjaar 1945 en ten slotte de 
opzet van een plan tot budgetaire sanering.
De ramingen voor de tweede helft van 1945, zoals Lieftinck die in de 
Nota gaf, wezen uit dat rekening moest worden gehouden met een voor 
die tijd formidabel nadelig totaal saldo van ƒ 1812 miljoen over een 
half jaar.
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Begroting tweede halfjaar 1945 (in miljoenen guldens)
Titel A: Gewone Dienst

Uitgaven
Middelen

1142
549
593Saldo

Titel B: Buitengewone Dienst
Uitgaven
Middelen

1309
90

Saldo 1219
Gehele Dienst

Uitgaven
Middelen

2451
639

Saldo 1812
Vergeleken met 1940 waren de begrote nominale uitgaven bijna twee 
en een half maal hoger. Ten dele lag dit natuurlijk ook aan prijs
stijgingen. Overigens dient men te bedenken dat het wat betreft 1945 
slechts om een half jaar gaat. Brengt men het uitgavenpeil voor het 
tweede half jaar 1945 op jaarbasis, dan zijn de uitgaven in 1945 on
geveer vijf maal zo groot geworden als in 1940.48 
Een vrij aanzienlijk deel van de stijging der uitgaven was het gevolg 
van de toeneming van de personeelslasten. Lieftinck voerde hiervoor 
twee redenen aan. Ten eerste het ontstaan tijdens de bezetting op di
verse gronden (o.a. dislocatie van de diensten en bescherming van 
mensen tegen Duitse maatregelen) van een overmaat aan personeel 
en het omvangrijke apparaat van het Militair Gezag. Ten tweede de 
indienstneming van nieuw personeel na de bevrijding ten behoeve van 
de tenuitvoerlegging van het programma van het nieuwe kabinet. 
Ofschoon Lieftinck erkende dat een snelle liquidatie van alle over
tollige personeelsformaties een eerste eis was voor een budgetsanering 
en ondanks zijn verzekering dat het hele kabinet daarmee druk doende 
was, zou hem de kritiek op het personeelsbeleid toch het hele jaar
1946 door blijven achtervolgen. Deze problematiek vraagt enige toe
lichting.
Aanvankelijk bestond er geen enkel overzicht van het juiste aantal 
ambtenaren. Wel kon men dagelijks constateren dat dat aantal enorm 
moest zijn toegenomen. Het zou tot in de zomer van 1946 duren, voor
dat Lieftinck enigszins betrouwbare cijfers aan de Tweede Kamer 
kon overleggen; deze cijfers gaven de stand van 1 januari 1946 weer.49 
Hieruit bleek dat het aantal personeelsleden van ruim 40.000 eind 
1939 was gestegen naar 124.000 op 1 januari 1946, terwijl de nomi
nale personeelsuitgaven zich hadden verviervoudigd: ƒ 89 miljoen in 
1939 tegen ƒ 374 miljoen in 1946.
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Overzicht van de sterkte van het Rijkspersoneel, gegroepeerd naar hoofdstuk der 
Rijksbegroting

eind 1939 Aantal 1 januari 1946 Aantal
II Hoge Colleges van 242 II Hoge Colleges van 342

Staat en Kabinet der Staat en Kabinet der
Koningin Koningin

IIA Algemene Zaken 14 IIA Algemene Oorlogvoering 324
van het Koninkrijk

III Buitenlandse Zaken 224 III Zuitenlandse Zaken 346
IV Justitie 5.188 IV Justitie 32.017
V Binnenlandse Zaken 733 V Binnenlandse Zaken 5.153
VI Onderwijs, Kunsten en 4.160 VI Onderwijs, Kunsten en 5.113

Wetenschappen WetenschappenvitB Financiën 13.520 VIIB Financiën 19.969
VIII Defensie 4.245 VIIIA Oorlog 5.153

VIIIB Marine 3.956
IX Waterstaat 5.151 IXA Openbare Werken en 10.022

Wederopbouw
IXB Verkeer en Energie 3.044

X Economische Zaken 5.424 X Handel en Nijverheid 12.669
XA Scheepvaart 322
XI Landbouw, Visserij en 7.951

V oedselvoorziening
XI Sociale Zaken 1.272 XII Sociale Zaken 5.702
XII Koloniën 253 XIII Overzeese Gebiedsdelen 203
Fonds: Fondsen:
Algemeen Burgerlijk Pensioen 226 Algemeen Burgerlijk Pensioen 380
fonds fonds

Landbouwcrisisfonds 10.870
totaal 40.652 totaal 124.061

Bij deze tabel moet men in het oog houden dat een aantal werkzaam
heden reeds vóór 1 januari 1946 was geliquideerd, zodat het aantal 
ambtenaren bv. in de herfst van 1945 wellicht nog hoger is geweest; 
bovendien is niet opgenomen de personeelssterkte van de Staats
bedrijven en voor wat de militaire departementen betreft is uit
sluitend met het burgerpersoneel rekening gehouden. Ten slotte zij 
opgemerkt dat de tabel een enigszins vertekend beeld geeft, omdat in 
de aantallen ook dat gedeelte van het personeel is begrepen, dat geen 
werkzaamheden verrichtte, zoals geschorsten, gestaakten, geïnterneer
den, gedeporteerden, langdurig zieken en in militaire dienst opge- 
roepenen; dit gedeelte vertegenwoordigde een belangrijk percentage 
van het totale aantal ambtenaren.
Hoewel de vergelijkbaarheid van de cijfers niet geheel opgaat, omdat 
in de loop van de zesjarige periode de indeling van de diensten over 
de verschillende departementen nogal eens was gewijzigd, voor het
346



laatst bij de jongste kabinetsformatie, geven de cijfers toch een goede 
indruk van de toeneming van het aantal ambtenaren. Ten aanzien 
van die posten, die een aanmerkelijke vermeerdering laten zien, enige 
opmerkingen.
De uitbreiding bij het departement van Algemene Oorlogvoering moest 
worden gezocht in de instelling van de Dienst Oog en Oor en de Re
geringsvoorlichtingsdienst. Het ministerie van Justitie onderging na
tuurlijk in sterke mate de gevolgen van de abnormale omstandigheden; 
men denke alleen al aan de organen, die waren betrokken bij de 
bijzondere rechtspleging, terwijl ook de Rijkspolitie uitbreiding kreeg 
en op het gebied van het gevangeniswezen niet aan toeneming viel te 
ontkomen. Ook Binnenlandse Zaken voelde de gevolgen van de uit
breiding van de overheidsbemoeiing: verschillende inspecties waren 
nodig, de zuivering van het overheidspersoneel ressorteerde onder dit 
departement en het Centraal Bureau Oorlogsslachtoffers vergde gezien 
zijn taak de nodige duizenden werkkrachten. Bij Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen lag aan de uitbreiding ten grondslag de vermeer
dering van de werkzaamheden sinds 31 december 1939 en de be
moeiingen van het ministerie met vele terreinen van het weten
schappelijke en culturele leven. Aan het ministerie van Financiën 
waren de nodige bureaus verbonden, belast met de afwikkeling van de 
oorlog, terwijl de nieuwe fiscale en financiële maatregelen aantrek
king van enige duizenden personen noodzakelijk maakten. In de cijfers 
van het departement van Oorlog waren 1300 man begrepen van het 
Militair Gezag, dat in liquidatie verkeerde. De uitbreiding bij Open
bare Werken en Wederopbouw lag voor de hand, evenals bij de depar
tementen van Verkeer en Energie en Handel en Nijverheid, waar
onder bv. het Centraal Distributiekantoor, de prijscontrole en ver
schillende Rijksbureaus vielen. De stijging bij Landbouw moest wor
den gezocht in het landbouwonderwijs, de voorlichtingsdiensten, de 
cultuur-technische dienst, de centrale controle dienst, het Bureau 
Oogstvoorziening en de Directie van het grondgebruik en landbouw- 
herstel. De uitbreiding bij Sociale Zaken tot slot was reeds vóór 1 
januari 1945 volledig gerealiseerd en had voornamelijk betrekking op 
de in 1941 van de gemeenten overgenomen arbeidsbemiddeling en de 
zorg voor de her- en omscholing.
Keren wij terug naar de miljoenennota 1945. Naast de personeels
kosten drukten de leningschuldverplichtingen zwaar op de begroting. 
De zichtbare staatsschuld bedroeg per 30 juni 1945 ƒ 15 miljard, be
staande uit een geconsolideerde schuld, de schuld ingeschreven in het 
Grootboek der Wederopbouw en de vlottende schuld volgens de 
administraties van ’s-Gravenhage en Londen tesamen. Daarnaast be
stond er nog een onzichtbare schuld, nl. de geleden oorlogsschade
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die nog niet was ingeschreven in het Grootboek, nog uitstaande cre- 
diteurposten, de door de Nederlandse staat over te nemen vorderingen 
van De Nederlandsche Bank op Duitsland (het zgn. Rijksmarken- 
saldo van ƒ 4,5 miljard) e.d.. De totale staatsschuld zou zo in de buurt 
van de ƒ 23 miljard komen te liggen en dat betekende dat alleen al 
de rentedienst, voor het tweede halfjaar 1945 begroot op ƒ 330,3 mil
joen, een groot deel van de schatkist in beslag zou nemen. Maar door 
een streven naar een lage rente (3%) voor de staatsschuld en door de 
aflossing van de schuld, voorzover niet door bijzondere heffingen 
ineens te bereiken, over een zeer lange periode uit te smeren hoopte 
Lieftinck deze lasten dragelijk te maken.
Groot belang hechtte Lieftinck aan de efficiency-bewaking van de uit
gaven. In dit verband dient vermelding het KB van 20 oktober 1945 
tot wijziging van de Comptabiliteitswet, Stbl. F 240, waarbij een 
regeling werd getroffen voor de interne verhoudingen binnen het 
kabinet en voor de verhouding van de minister van Financiën tot 
de hoofden van de afdelingen Comptabiliteit bij de verschillende 
departementen.50 Ook zou Lieftinck in de loop van 1946 en 1947 een 
nieuwe wijze van administreren invoeren.
De wijziging van de Comptabiliteitswet voerde ook een nieuwigheid 
in met betrekking tot de indeling van de begroting. De term „kapitaal- 
dienst” werd vervangen door „buitengewone dienst”, omdat in de 
komende jaren in verband met de bijzondere omstandigheden uit
gaven zouden moeten worden gedaan, die niet een kapitaalkarakter 
in de traditionele zin droegen en ook niet konden worden beschouwd 
als uitgaven voor een normale overheidsdienst. De tabel in voetnoot 
48 geeft een inzicht in de betekenis van deze wijziging.
Voor de uitgaven op de buitengewone dienst wilde Lieftinck het sys
teem van meerjarige begrotingen invoeren, dit om het inzicht in 
deze uitgaven te verhelderen. Om ook budgetair de zienswijze tot 
uitdrukking te brengen dat de publieke financiën niet als een op zich
zelf staande grootheid, maar als een integrerend bestanddeel van de 
volkshuishouding dienden te worden beschouwd, zou de begroting in 
het kader van een te ontwerpen Nationaal Budget worden geplaatst, 
dat de raming zou bevatten van het te verwachten nationaal inkomen, 
zijn bronnen en besteding. Hieraan werd voor het eerst uitvoering 
gegeven in de miljoenennota 1946 in samenwerking met het Cen
traal Planbureau i.o..51
De sanering van het budget kon natuurlijk niet uitsluitend tot stand 
komen via de uitgavenpolitiek. Ook waren er maatregelen nodig ter 
dekking van de onvermijdelijke uitgaven. In een volgende paragraaf 
komen wij daarover te spreken.
Lieftinck beëindigde de miljoenennota 1945 met de opmerking dat de 
regering een actieve financiële politiek wenste te voeren ten einde de
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wederopbouw zoveel mogelijk te stimuleren. „Daartoe zal vooreerst de 
fiscale politiek dienstbaar worden gemaakt. Maar ook in haar beleid 
op het stuk der overheidsuitgaven zal zij de opvoering van het na
tionaal inkomen zich voor oogen stellen. Deze opvoering maakt het 
mogelijk een belangrijk deel van dat inkomen als besparingen te reser- 
veeren, welke zullen moeten worden gebezigd ter aanvulling van het 
aanvankelijk nog bestaand budgetaire deficit. De geleidelijke toe
neming van het nationaal inkomen en de daarmee gepaard gaande 
stijging van de fiscale inkomsten eenerzijds, de in de toekomst ver
minderende noodzaak de overheidsuitgaven als stimulans voor de 
bedrijvigheid te bezigen anderzijds, stellen een verdwijnen van het 
deficit in het verschiet. Dan zal ook de budgetaire sanering bereikt zijn.” 
Uit bovenstaand citaat blijkt dat Lieftinck de belastingpolitiek en de 
uitgavenpolitiek, samen met de rente- en leningspolitiek ook wel 
financiële politiek geheten, wilde voeren tegen de achtergrond van het 
nationale economische gebeuren. De financiële politiek zou zodoende 
een instrument worden ter bereiking van doelstellingen op sociaal- 
economisch gebied. In het aangehaalde citaat is er sprake van dat de 
financiële politiek zou worden gericht op het opvoeren van de na
tionale productie.
In de Memorie van Antwoord, die wij hieronder zullen bespreken, 
heeft Lieftinck het over de in de toekomst te voeren financiële poli
tiek. Deze politiek zou anti-cyclisch behoren te zijn. Onder een anti
cyclische financiële politiek dient men te verstaan een financieel 
beleid dat erop is gericht de conjunctureel bepaalde fluctuaties in de 
nationale bestedingen tegen te gaan. In tijden van overbesteding (de 
nationale productiecapaciteit kan de vraag naar goederen en diensten 
niet meer aan) betekent dit dat de overheid door het creëren van be
grotingsoverschotten haar eigen bestedingen en/of de particuliere 
bestedingen beperkt. Hiermee wordt de inflatie tegengegaan. In pe
rioden van onderbesteding voert de overheid haar eigen bestedingen 
op; zij verhoogt haar uitgavenpeil, waarnaast zij de particuliere be
stedingen kan opvoeren door de belastingen te verlagen. Uitgaande 
van een evenwichtige begroting leidt dit tot een tekort. Door middel 
van deze politiek wordt de werkloosheid bestreden. Deze anti-cyclische 
begrotingspolitiek is gebaseerd op de inzichten van de Engelse eco
noom Keynes.
Het is van belang beide soorten financiële politiek, waarvan hier 
sprake is, goed te onderscheiden. In de miljoenennota 1946 spreekt 
Lieftinck van een uitgaven- en belastingpolitiek, die ertoe dient de 
door de oorlogsomstandigheden verminderde productiecapaciteit weer 
te herstellen, zodat de nationale productie kan worden opgevoerd. In 
de Memorie van Antwoord heeft Lieftinck het over de in de toekomst 
te voeren anti-cyclische begrotingspolitiek. Hoewel deze politiek, al
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thans in tijden van onderbesteding, ook impliceert dat er op de Rijks
begroting een tekort ontstaat, gaat het hierbij in de eerste plaats om 
een volledige benutting van een, na het herstel ontstane, gegeven 
nationale productiecapaciteit. Zoals gezegd, is de anti-cyclische be
grotingspolitiek gebaseerd op de theoretische inzichten van Keynes. 
Dat geldt evenwel niet voor de financiële politiek, die in 1946 en de 
daarop volgende jaren werd gevoerd en die diende tot herstel van de 
nationale productiecapaciteit.52
Dat er na de oorlog een financiële politiek werd gevoerd anders dan 
een politiek die er zorg voor droeg dat in ieder geval de gewone 
dienst van de Rijksbegroting telkenjare in evenwicht was (zoals de zgn. 
gulden-financieringsregel voorschreef), stond ver af van de vooroor
logse praktijk. Vanaf 1945 tot in het begin der vijftiger jaren is er in 
het parlement dan ook veel gediscussieerd omtrent de toelaatbaarheid 
van overschotten en tekorten op de Rijksbegroting.
De bestudering van de miljoenennota 1945 vergde van de Kamer 
ruim een maand; op 25 januari 1946 verscheen het Voorlopig Ver
slag.53 Van verschillende zijden werd verklaard dat het regelmatiger 
en beter ware geweest, indien dadelijk bij de opening van de Staten- 
Generaal op 20 november 1945 de nota was aangeboden. Toch gaf 
men uiting aan erkentelijkheid voor de indiening ervan. Met de nodige 
schrik had men kennis genomen van de cijfers en algemeen drong men 
aan op een spoedig herstel van het evenwicht in de normale be
groting. Zeker voor de gewone dienst was een sluitende begroting ver
eist, omdat anders het gevaar voor inflatie als gevolg van de toe
neming van de staatsschuld bleef dreigen. Daarbij werd vooral ge
wezen op de noodzakelijke zuinigheid en soberheid bij het overheids
apparaat. Sommigen lieten duidelijk merken de hefboom voor de 
nationale welvaart niet te zien in de geleide economie, maar in het 
particulier initiatief. Verscheidene leden twijfelden aan de ernst van 
de regering om naar een zo zuinig mogelijk beheer te streven en elke 
niet nodige uitgave af te snijden; sedert het optreden van het kabinet 
had men er te weinig van gemerkt. Ontslag van personeel was on
vermijdelijk en geboden. Daarmee moest spoed worden betracht, om
dat plaatsing in het bedrijfsleven nu nog volop mogelijk was: daar 
bestond gebrek aan allerlei categorieën werknemers.
Niet alleen het aantal ambtenaren op zich lokte veel kritiek uit, ook 
hun salariëring vond ruime afkeuring; men sprak van ongemotiveerde 
rangsverhogingen en aanstelling in te hoge rang. Een ernstig verwijt 
maakte men er het kabinet van dat het de oorlogspsychose van „geld 
speelt geen rol” niet tijdig genoeg had afgeremd. Een volgend punt 
van kritiek op de overheidsdiensten vormde het door verschillende 
leden veronderstelde te ruime gebruik van auto’s, toen voor het pu-
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bliek hét bewijs bij uitstek van kwistigheid.
Met het voornemen van de regering om doelbewust aan te sturen op 
een lage rentestand ter verlichting van de enorme rentelast stemde men 
in het algemeen in, al vreesde men ernstige gevolgen, niet alleen voor 
de kleine spaarders die nog juist van de rente van hun beleggingen 
konden rondkomen en voor verzekeringsmaatschappijen, maar ook 
voor de sociale verzekerings- en pensioenfondsen; zouden daar ten 
gevolge van de goedkoop-geld-politiek tekorten ontstaan, dan zou het 
Rijk daarvoor moeten opkomen en zou het effect van een verlaging 
van de rentevoet maar betrekkelijk zijn.
Lieftincks opmerking over de actieve financiële politiek, die de re
gering wilde voeren, was sommige leden niet geheel duidelijk: „Heeft 
men daarmede . . .  het oog op een politiek, welke zich ten doel stelt 
in tijden van depressie het economisch leven te stimuleren door het 
doen van groote Overheidsuitgaven speciaal ten behoeve van het uit
voeren van allerlei werken, terwijl dan in tijden van hausse de over
heidsuitgaven beperkt zouden moeten worden, dan hadden zij daar
tegen ernstig bezwaar”, aldus staat te lezen in het Voorlopig Verslag. 
„Een consequente toepassing van deze gedachte eischt meer inzicht 
in het economische wereldgebeuren dan van de Overheid mag worden 
verwacht. Depressie en hausse gaan dikwijls zoo langzaam in elkaar 
over, dat niet gezegd kan worden waar de eene eindigt en waar de 
andere begint. En het stilleggen van openbare werken in tijden, 
waarin de economische toestand verbetert, vereischt een grooter door
zettingsvermogen dan men zelfs van een Minister verwachten mag”! 
School hierin alleen maar huiver voor onkundig handelen van de 
overheid volgens de nieuwe principes van conjunctuurbeheersing en 
twijfelde men aan de uitvoerbaarheid van deze op zich juiste prin
cipes? Uitlatingen bij andere gelegenheden wijzen echter veeleer uit, 
dat hier sprake was van een pleidooi voor de traditionele rol van de 
overheid in de economische orde.
De Memorie van Antwoord van Lieftinck liet tot 3 april op zich 
wachten; zij was een zeer uitvoerig stuk geworden.54 Lieftinck deed 
een dringend beroep op de Kamer om bij de beoordeling van de zeer 
ernstige tekorten voor 1945 en ook voor 1946 niet uitsluitend naar 
de cijfers te staren, maar toch vooral ook rekening te houden met de 
omstandigheden, die zich tegen een snelle verlaging van de uitgaven 
verzetten, en met de behoeften waarin de uitgaven zouden voorzien. 
Een groot deel van de tekorten ontstond immers uit noodzaak in ver
band met de wederopbouw van leger, vloot en luchtmacht, de re
constructie van het industrieel en agrarisch productie-apparaat en het 
herstel van de volkshuisvesting en het verkeer. Primair doel van het 
regeringsbeleid was niet verlaging van de staatsschuld, maar het leg
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gen van een nieuwe grondslag voor de wederopbouw van een zelf
standig en welvarend volksbestaan. Daarbij nam het herstel van de 
export een zeer belangrijke plaats in, maar het was niet de enige 
voorwaarde voor een stijging van het nationaal inkomen; het scheppen 
van een koopkrachtige binnenlandse markt vond Lieftinck niet minder 
belangrijk.
Dat de toeneming van de export een zaak van de eerste orde behoor
de te zijn, maakten alleen al de uitzonderlijk grote invoerbehoeften 
duidelijk; de daarvoor benodigde deviezen konden weliswaar gedeel
telijk worden geleend, maar voor het overige moesten zij worden ver
diend. Deze relatie hield in dat de uitvoer zich heel speciaal moest 
richten op die landen, die de onontbeerlijke voedingsmiddelen en 
grondstoffen konden leveren. Lieftinck dacht in dit opzicht vooral 
aan Zuid-Amerika en hij bestreed de opvatting, die in het Voorlopig 
Verslag was verdedigd, dat er gestreefd moest worden naar een autar
kisch economisch gebied in West-Europa; de crediteurspositie van 
West-Europa was verloren gegaan en de daar aanwezige natuurlijke 
hulpbronnen waren ontoereikend om een blijvende volkswelvaart te 
garanderen. Zolang het handelsverkeer nog langs bilaterale weg 
moest plaatsvinden, zou de positie van Nederland in het inter
nationaal economische bestel zeer moeilijk zijn. Dit gevoegd bij de 
binnenlandse problemen, dwong de regering tot een uiterst zorgvuldig 
beheer van ’s lands financiën.
Lieftinck ging nu nader in op de door hem te voeren financiële poli
tiek. Besprak de miljoenennota vooral de financiële politiek, dienen
de tot herstel, in de Memorie van Antwoord ging het meer om de 
in de toekomst te voeren anti-cyclische begrotingspolitiek.
Vervolgens ging Lieftinck in op de wenselijkheid van een zekere 
ordening door de overheid op economisch gebied. Een dergelijke or
dening hield veel meer in en zou ook veel meer inhouden dan het 
voeren van een actieve financiële politiek. Wanneer men ordening 
door de overheid alleen noodzakelijk achtte, voorzover deze geschied
de om de omschakeling van de oorlogs- naar vredeseconomie moge
lijk te maken, dan sprak volgens Lieftinck hieruit een miskenning 
van de eigen taak van de overheid ten aanzien van de volkswelvaart 
en van de consequenties, die voortvloeiden uit de eisen van econo
mische doelmatigheid en sociale gerechtigheid, waaraan het bedrijfs
leven moest voldoen. Een geleide economie, die een zo volledig 
mogelijk gebruik van het productie-apparaat, het voorkomen van ver
kwisting in de particuliere ondernemingen, een nivellering van de 
conjunctuurgolven en een rechtvaardige verdeling van het nationale 
inkomen ten doel had -  ook voor normale tijden - , moest worden 
aanvaard. Daarmee schreef de regering het particulier initiatief geens-
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zins af, maar dat moest dan wel de bereidheid tonen om zich loyaal 
aan deze doelstellingen te onderwerpen.
Na deze schets van de gedachten van de regering ten aanzien van het 
fenomeen „geleide economie” ging Lieftinck over tot beantwoording 
van de kritiek op het personeelsbeleid. Hij begon met erop te wijzen 
dat het moment, waarop men bezig is een brand te blussen, niet het 
meest geschikte is om over te gaan tot inkrimping van de brand
weer. Toen de regering optrad, zo vervolgde hij, trof zij een hoogst 
inefficiënt bestuursapparaat aan, terwijl de administratie grote achter
stand vertoonde. Inschakeling van veel nieuwe krachten was vereist, 
zowel ter bemanning van nieuwe als ook voor meer doelmatige be
zetting van bestaande diensten. Inmiddels werd hard gewerkt aan een 
liquidatieschema voor organen van tijdelijke aard, waarvan de meeste 
binnen vijf jaar konden zijn verdwenen. Daarnaast zou de opvoering 
van de efficiëntie ontslag van personeel tot gevolg hebben, waarbij 
het financieel belang van het Rijk zou kunnen leiden tot herplaatsing, 
indien het ging om ambtenaren in vaste dienst.
Lieftinck kon niet nalaten om de beschuldiging van overbezetting uit 
te spelen tegen de verzoeken van de Kamer om gedetailleerde in
formatie over het personeelsbeleid. Zo wilde de Kamer weten, hoe
veel personen in dienst waren genomen ter uitvoering van het rege
ringsprogramma. Lieftinck deelde mee dat hij alleen via een tijdrovende 
enquête daarachter kon komen en dat hij erop vertrouwde in over
eenstemming met de wensen van de Kamer te handelen, indien hij deze 
arbeidstijd zou aanwenden ten behoeve van de werkzaamheden voor 
vergroting van de efficiëntie van het bestuursapparaat.
Met betrekking tot de salariëring merkte Lieftinck op dat tijdens de 
bezetting sprake was van stilstand van bevorderingen en dat de bil
lijkheid eiste dat die achterstand na de bevrijding werd ingehaald; 
ten aanzien van nieuw aangestelde functionarissen kon men niet altijd 
volstaan met het aanbieden van de vóóroorlogse salariëring, anders 
had men niet voldoende eerste-rangskrachten aan de overheidsdienst 
kunnen verbinden.
Dat een politiek van renteverlaging bepaalde schaduwzijden had, ont
kende Lieftinck niet, maar gezien de zeer grote omvang van de over
heidsschuld en de overige op het budget drukkende lasten achtte hij 
een lage rentestand noodzakelijk en dit bracht weer met zich mee een 
beheersing van vraag en aanbod op de kapitaalmarkt, waarbij de be
steding van de beschikbaar komende middelen in beginsel door de 
overheid werden gecontroleerd; m.a.w. het was vooral de investerings- 
controle, welke de rentepolitiek moest ondersteunen. Om de te ver
wachten moeilijkheden zoveel mogelijk op te vangen zou slechts ge
leidelijk worden overgegaan tot conversie van de staatsschuld.
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Op het moment dat Lieftinck het Voorlopig Verslag op de miljoenen
nota 1945 beantwoordde, had de Kamer reeds de bestudering van een 
volgende nota achter de rug, nl. de Nota betreffende enige aspecten 
van het gevoerde financiële beleid, op 21 januari 1946 door Lieftinck 
bij de Tweede Kamer ingediend.55 De bedoelde aspecten waren de 
valutapolitiek, de afgesloten monetaire akkoorden, de gevolgde buiten
landse leningspolitiek, de rijksbelastingen en de geldzuivering. De 
nota droeg in hoofdzaak uiteraard een documentair karakter. Toch 
lieten vele Kamerleden ook deze gelegenheid niet voorbijgaan om op
nieuw te wijzen op de noodzaak van versobering. De regering had pas 
dan het zedelijk recht zware offers van het volk te vragen, indien bleek 
dat met de bezuiniging op overheidsuitgaven ernst werd gemaakt. 
Vond er geen ingrijpende bezuiniging op ’s Rijks uitgaven plaats, dan 
zou de budgetaire sanering uitblijven, zouden de sociale goederen in 
gevaar komen en zou de kleine man de dupe worden.56
Ten aanzien van de begroting 1946, die op 12 april 1946 bij de Tweede 
Kamer werd ingediend en pas in het najaar met de begroting 1947 
zou worden behandeld, wordt hier volstaan met een overzicht van de 
eindcijfers.57
Begroting 1946 (in miljoenen guldens)

1946 tweede halfjaar 1945 
op jaarbasis

Titel A : Gewone Dienst 
Uitgaven 2231 2284
Middelen 2394 1098

Saldo +  163 — 1186
Titel B : Buitengewone Dienst 
Uitgaven 3138 2618
Middelen 749 180

Saldo — 2389 * — 2438
Gehele Dienst
Uitgaven 5369 4902
Middelen 3143 1278

Saldo — 2226 * — 3264
* Hierin niet begrepen het nadelig saldo van het Landbouwcrisisfonds ad ƒ  376,2 min
De iets geringere uitgaven op de Gewone Dienst, vergeleken met 
1945, waren mogelijk geworden door aanzienlijke besparingen als 
gevolg van reorganisaties bij Buitenlandse Zaken (diplomatieke en 
consulaire diensten en de Voorlichtingsdienst) en Justitie (politie-
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apparaat) en doordat per 1 januari 1946 de tijdelijke toeslag op de 
uitkeringen krachtens de Kinderbijslagwet niet meer door het Rijk, 
maar door de werkgevers werden gedragen, hetgeen het budget van 
Sociale Zaken aanmerkelijk verlichtte. Ook voor het departement van 
Oorlog was een veel geringer bedrag uitgetrokken, maar daar stond 
tegenover een groot bedrag op de Buitengewone Dienst voor de uit
rusting van leger en vloot. Vrijwel alle andere departementen kregen 
meer toebedeeld, in de meeste gevallen ten behoeve van de weder
opbouw. Ook het bedrag voor de dienst van de Nationale Schuld 
steeg, van ƒ 656,4 miljoen naar ƒ 716,9 miljoen, wat inhield dat deze 
dienst ongeveer een derde van de totale uitgaven van de Gewone 
Dienst zou opslokken! Hoezeer de wederopbouw een stempel drukte 
op de gehele begroting, wees de Buitengewone Dienst wel uit, maar 
ook de pacificatie van Indië, de bijzondere rechtspleging en de zui
vering vergden grote uitgaven.
Hoe dacht Lieftinck het begrotingstekort te dekken? Uitgaande van 
de veronderstelling dat voor de kredietbehoeften van het bedrijfs
leven en de overheid ƒ 3 miljard nodig was, verwachtte hij via 
leningen in het buitenland en het mobiliseren van het buitenlandse 
vermogen ƒ 1,8 miljard bijeen te kunnen brengen. De resterende 
ƒ 1,2 miljard zouden uit binnenlandse besparingen moeten komen. Dit 
laatste bedrag kon volgens Lieftincks berekeningen alleen worden op
gebracht door verhoging van de arbeidsproductiviteit en handhaving 
van een vast consumptiepeil.
Gesteld echter dat de overheid het bedrag van ƒ 1,8 miljard niet zou 
kunnen financieren -  als kapitaalvrager nam de overheid voorlopig 
uiteraard een monopolistische positie in -  en de binnenlandse be
sparingen niet konden worden opgevoerd tot ƒ 1,2 miljard, dan zou 
de enige weg geldschepping zijn. Vandaar dat Lieftinck alleen in een 
zo groot mogelijke arbeidsinspanning, zo hoog mogelijk opgevoerde 
besparingen, zo ver mogelijk doorgevoerde zuinigheid en efficiëntie 
het alternatief zag van inflatie. M.a.w. de inflatie zou slechts kunnen 
worden beteugeld door een combinatie van de volgende middelen: 
a opvoering van de arbeidsproductiviteit;
b handhaving van de particuliere consumptie op het bestaande niveau; 
c zo groot mogelijke besparing;
d concentratie op invoer van de arbeidsproductiviteit verhogende 

goederen, bv. machines; 
e opvoering van de uitvoer van goederen en diensten onder opoffering 

van een verhoging van de binnenlandse consumptie om de invoer 
zoveel mogelijk te kunnen betalen; 

f intering van vermogen in het buitenland om het tekort op de be
talingsbalans aan te vullen, dat niet door buitenlandse leningen kan 
worden gedekt.
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Voegt men deze uiteenzetting bij Lieftincks gedachten over de actieve 
financiële politiek van de overheid, ontwikkeld in de miljoenennota 
1945, dan heeft men een compleet beeld van Lieftincks idee van de 
ontwikkeling in de komende jaren: de overheid als gids op de weg 
naar de herwinning van de welvaart, een weg die in de eerste jaren zal 
moeten zijn bezaaid met barrières voor de particuliere bestedingen.58

5. De belastingen
Ingevolge het Besluit Bezettingsmaatregelen (KB van 17 september
1944, Stbl. H 93, en van 12 april 1945, Stbl. F 51) bleven vrijwel alle 
door de bezetter aangebrachte, vaak zeer ingrijpende wijzigingen van 
het belastingstelsel voorlopig gehandhaafd. Deze wijzigingen waren 
vooral gericht tegen de middengroepen, zoals die vóór 1940 waren 
verstaan en ontzien.59 Het naoorlogse bewind nam deze ingreep van 
de bezettende macht als een uitgangspunt over.
Na de algehele bevrijding werd wel spoedig in de meest urgente ge
vallen een bijzondere voorziening getroffen, niet alleen ten aanzien 
van de afzonderlijke belastingen, maar speciaal ook met betrekking tot 
de belastingheffing in het algemeen. Zo kreeg de minister van Finan
ciën bij het Besluit Zekerheidsstelling Belastingen van 11 juni 1945, 
Stbl. F 90, de machtiging om ter bevordering van regelmatige belasting
heffing algemeen bindende voorschriften uit te vaardigen met betrek
king tot het verplicht of vrijwillig stellen van zekerheden, in geld of 
anderszins, voor bestaande of toekomstige belastingschulden. Op 26 juli
1945 riep Lieftinck krachtens het vóór-oorlogse Ambtenarenbesluit be
lastingdienst de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst in het 
leven. Bij het Buitengewoon Navorderingsbesluit van 3 september
1945, Stbl. F. 159, werden de navorderingsmogelijkheden verruimd 
en werd de gelegenheid geschapen tot het alsnog heffen van belastin
gen over het tijdperk van de bezetting tot de juiste bedragen; tevens 
werd het bankgeheim opgeheven om de belastingdienst zoveel moge
lijk toegang te verlenen tot de gewenste gegevens. Met het oog op dit 
laatste werden de bevoegdheden van de belastingambtenaren bij KB 
van 9 november 1945, Stbl. F 254, nog verder uitgebreid.60 Dezen 
konden nu bv. overgaan tot navordering na het verstrijken van de 
gewone termijnen (met de bevoegdheid tot het verhogen tot 100%); 
tot het opleggen van zekerheidsstellingen naar globale maatstaven, 
in afwachting van de wettelijke aanslagen; tot het eisen van inlichtingen 
met terzijdestelling van de gewone wettelijke geheimhoudingsverplich
tingen; tot het binnentreden van en het doen van onderzoek in panden, 
waaronder woningen; tot het verzegelen van safes en andere in
richtingen; tot het leggen van conservatoir beslag, wat praktisch het 
meenemen van goederen betekende. Het ligt voor de hand dat, zeker in
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de toenmalige verhoudingen, zo extreme bevoegdheden werden mis
bruikt in een aantal gevallen.61
Omtrent de plannen tot invoering van nieuwe belastingen bleef het 
publiek lange tijd in het onzekere. In zijn programmarede van 27 juni 
stond Schermerhorn nauwelijks stil bij de te nemen fiscale maat- 
regelen en in de troonrede van 20 november 1945 werd niet meer ge
zegd dan dat de plannen op korte termijn aan de volksvertegenwoor
diging zouden worden aangeboden. De miljoenennota 1945 gaf meer 
duidelijkheid. Lieftinck kondigde daarin behalve de vermogensaan- 
wasbelasting en de vermogensheffing ineens een belastingherziening 
aan, die de belemmeringen voor het ontplooien van een gezonde 
ondernemersactiviteit moest wegnemen en Nederland aantrekkelijker 
moest maken voor de vestiging van nieuwe ondernemingen. Een 
dergelijke herziening, zo redeneerde Lieftinck, zou de bedrijvigheid 
doen toenemen, waardoor het nationaal inkomen op zijn beurt zou 
stijgen en de belastingopbrengst groter zou worden. Hij had speciaal 
op het oog de vervanging van de door de bezetter ingevoerde ven- 
nootschaps- en vermogensbelasting op lichamen door een minder 
drukkende overwinstbelasting en een zgn. winstgerechtigdenbelasting 
als voorheffing op de inkomstenbelasting. Een versterking van de 
gewone overheidsinkomsten verwachtte hij van een verhoging van de 
successie- en schenkingsrechten en van de algemene omzetbelasting, 
gepaard gaande met een vermindering of vrijstelling van deze heffing 
op de noodzakelijke levensbehoeften en met de invoering van een 
weeldebelasting.62
De Tweede Kamer reageerde in het Voorlopig Verslag uiteraard onder 
het nodige voorbehoud: het belastingplan gaf immers nog nauwelijks 
inzicht in aard en uitwerking van de verschillende maatregelen. Wel 
liet de Kamer reeds blijken in het algemeen positief te staan tegen
over de voornemens, zij het dat verschillende leden reserves koesterden 
ten aanzien van de vermogensheffing ineens en de verhoging van de 
successierechten; zij vreesden dat deze zouden leiden tot verarming 
en daarmee tot vermindering van de toekomstige belastingopbrengst. 
„Men slacht op die manier de kip met de gouden eieren.”63 
Inmiddels had de Kamer in januari 1946 de Nota betreffende enige 
aspecten van het gevoerde financiële beleid ontvangen, waarin Lief
tinck zich concreter over zijn plannen uitliet.64 Hij begon met een 
scherp onderscheid te maken tussen de voor eenmaal te treffen maat
regelen, die de strekking hadden om de ten gevolge van de bezetting 
op financieel en monetair terrein ontstane abnormale toestand zo 
goed mogelijk te saneren, en de herziening van de normaal geldende 
belastingen. Met dit onderscheid wilde hij onderstrepen dat de baten 
van de bijzondere heffingen als bestemming de liquidatie van het
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verleden hadden en daarom niet alleen niet met de gewone middelen 
mochten worden vermengd, maar zelfs niet als gelden ten behoeve van 
het herstel en de wederopbouw mochten worden gebruikt.
De bijzondere heffingen verdedigde Lieftinck op grond van de nood
zaak om de wanverhouding tussen de goederenvoorraad en de geld- 
hoeveelheid weg te nemen. Andere mogelijkheden dan belasting
maatregelen wenste hij niet te overwegen; een verdere devaluatie 
zou onbillijk werken -  juist de kleine man zou er de dupe van wor
den -  en een gehele of gedeeltelijke niet-erkenning van de staats
schuld zou met elke rechtvaardigheid spotten en het krediet van de 
staat ondermijnen. Wat de vermogensaanwasbelasting betrof deelde 
hij mee, dat de tijdens de bezetting op onoirbare wijze verkregen 
aanwas uiteraard belangrijk zwaarder zou worden belast dan de nor
male aanwas, maar dat ook op de laatste in grote mate beslag behoor
de te worden gelegd. „De oorlog immers heeft zoodanige wonden ge
slagen, heeft zooveel nood en zorg gebracht en heeft zooveel sociale 
posities vernietigd of onherstelbaar ondermijnd, dat degenen die uit 
dezen baaierd zijn gekomen met een grooter vermogen dan waarmede 
zij den oorlog zijn ingegaan, in verhouding tot de anderen een zoo 
bevoorrechte positie innemen, dat van hen in de eerste plaats een bij
zondere bijdrage tot verlichting van den financieelen last welke op ons 
volk rust mag worden gevraagd, en wel vóórdat aangesproken worden 
degenen, die zijn achteruitgegaan, althans gelijk zijn gebleven.” 
Vervolgens kwam Lieftinck te spreken over de herziening van het 
bestaande belastingstelsel. Niet alleen moest het worden ontdaan 
van Duitse smetten, maar tevens zouden moderne inzichten inzake een 
juiste belastingheffing tot gelding moeten worden gebracht. Een al
gemene, principiële herziening zou er nog niet komen; daarvoor ont
brak de tijd. Wat wel onder de partiële herziening zou vallen, was 
reeds uit de miljoenennota 1945 bekend. Ditmaal ging Lieftinck wat 
nader in op het waarom van de vervanging van de vennootschaps- en 
vermogensbelasting door een overwinst- en winstgerechtigdenbelasting. 
De hoofdreden was gelegen in de remmingen, die van de eerstgenoem
de belastingen uitgingen op de ontplooiing van het economisch leven, 
speciaal op de bereidheid om risico’s te dragen. Daarbij kwam dat 
volgens Lieftinck bij de keuze van de rechtsvorm voor een bepaalde 
onderneming vragen van fiscale lasten zo weinig mogelijk een rol 
mochten spelen; de afschaffing van de vennootschapsbelasting was 
alleen daarom al gewenst. Voor de berekening van de overwinst 
zouden belangrijke reserveringen, zomede een vast percentage van het 
in de onderneming gestoken kapitaal en een vergoeding voor onder- 
nemersloon op de winst in mindering mogen worden gebracht, maar 
het restant extra belasten achtte Lieftinck verantwoord en redelijk, 
omdat het voor een aanzienlijk deel aan maatschappelijke omstandig-
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heden en geluk was te danken. De invoering van de winstgerechtigden- 
belasting als voorheffing op de inkomstenbelasting moest voorkomen, 
dat aandeelhouders en andere winstgerechtigden belastingvrij zouden 
gaan sparen in de NV’s; dat zou een onbillijkheid betekenen ten op
zichte van natuurlijke personen, wier winsten onmiddellijk onder de 
inkomstenbelasting vielen. Van een herziening van de tijdens de be
zetting ingevoerde ondernemingsbelasting zou Lieftinck voorlopig 
afzien, omdat daarbij het netelige onderwerp van de financiële ver
houding tot de gemeenten was betrokken; wel wilde hij reeds de zijns 
inziens onvoldoend gemotiveerde vrijstelling van deze belasting voor 
landbouwbedrijven intrekken.
Al deze maatregelen bij elkaar zouden een vermindering van de in
komsten van het Rijk tot gevolg hebben. Gezien de noodtoestand 
van de schatkist behoorde deze achteruitgang te worden gecompen
seerd. In de eerste plaats moesten daarvoor de successie- en schen
kingsrechten worden verhoogd, omdat onder de bestaande omstandig
heden het belasten van baten, die zonder arbeidsinspanning werden 
verkregen, nog het minst bezwaarlijk was, aldus Lieftinck. In de tweede 
plaats zou het algemene tarief van de omzetbelasting van 2%  op 3% 
moeten worden gebracht; deze belasting zou dan wel zo worden ge
wijzigd dat enerzijds een hoog tarief op weeldeartikelen zou worden 
ingevoerd, anderzijds vooral ten bate van de minst draagkrachtigen en 
van de grote gezinnen sommige voor de oorlog bestaande, doch door 
de bezetter ingetrokken vrijstellingen van omzetbelasting voor nood
zakelijke levensbehoeften zouden worden hersteld.65 
Daarmee had Lieftinck in grote lijnen aangegeven, wat het parlement 
op korte termijn aan wijzigingen in het belastingstelsel tegemoet 
mocht zien. Voor de toekomst stelde Lieftinck een algehele herwaar
dering van de belastingen in het vooruitzicht, dit in verband met de 
door de oorlog gewijzigde situatie en de groeiende internationale 
samenhang. Tevens wilde hij komen tot een technisch-juridische her
ziening van de belastingwetgeving om de inmiddels ontstane ver
warring en onoverzichtelijkheid weg te nemen. In het belang van een 
betere systematiek zou een algemene wet betreffende de rijksbelastin
gen een eerste punt van overweging worden.
In het Voorlopig Verslag (20 februari 1946)66 werd van de zijde van de 
Tweede Kamer op Lieftincks uiteenzetting over de belastingplannen 
het eerst gereageerd naar aanleiding van de overgangsmaatregelen. 
Men juichte het toe dat er kennelijk streng werd opgetreden tegen 
belastingontduiking, maar men kon zich daarbij niet aan de indruk 
onttrekken dat de belangen van de fiscus werden overschat in ver
houding tot die van de belastingplichtigen. Enige leden verwezen bij 
wijze van voorbeeld naar een arrest van de Hoge Raad van 1 augustus
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1944 ter zake van de toepassing van het Besluit Ondernemings- 
belasting 1942. De Hoge Raad legde enkele bepalingen van dat Be
sluit zo uit, dat hieruit vrijstelling voortvloeide ten gunste van onder
nemingen, die haar bedrijf mede in het buitenland uitoefenden. De 
Vierde Uitvoeringsbeschikking Ondememingsbelasting 1942, afgekon- 
digd op 13 september 1945, maakte evenwel deze vrijstelling met 
terugwerkende kracht weer ongedaan. De betrokken Kamerleden er
kenden de bevoegdheid van de wetgever om een wettelijke regeling 
te wijzigen, maar „dat aldus een uitspraak van den hoogsten rechter 
ook voor het verleden wordt ongedaan gemaakt, is echter een ge
beurtenis, die -  voor zoover bekend -  in de Nederlandsche rechts
geschiedenis haar weerga niet vindt”!
Sommigen wezen op het Buitengewoon Navorderingsbesluit, dat het de 
fiscus mogelijk maakte om de belastingplichtige onbegrensd te blijven 
achtervolgen. Maar, zo betoogden zij, de rechtszekerheid eist dat met 
het opleggen van een definitieve aanslag de zaak is afgesloten en dat 
de belastingplichtige daarna niet nog eens kan worden aangesproken 
op grond van verandering van opvatting van de belastinginspecteur 
of om eerder gemaakte ambtelijke fouten te herstellen.
Met betrekking tot de toepassing van het Besluit Zekerheidsstelling 
Belastingen ten slotte betreurde men de afwezigheid van een beroeps
mogelijkheid op de onafhankelijke rechter; in de praktijk kwamen 
duidelijk aantoonbare onrechtvaardigheden voor, die men zich maar 
moest laten welgevallen.
In zijn op 26 april ingediende Memorie van Antwoord67 wees Lief
tinck zelfverzekerd al deze opmerkingen van de hand. Dat aan het 
belang van de fiscus zeer ruime betekenis werd toegekend, achtte hij 
niet meer dan gerechtvaardigd, want „het is de redelijke plicht van de 
Overheid om de verleidingen, welke zij zelf in het leven roept door het 
heffen of aankondigen van zware belastingen, zooveel mogelijk te be
perken door controlemaatregelen, door strafbaarstelling en door maat
regelen, welke het verdwijnen van verhaalsobjecten tegengaan”. Hij 
voegde hieraan toe: „of hier van overschatting mag worden gespro
ken is, als alle schattingen, afhankelijk van subjectieve inzichten.” 
Met betrekking tot het arrest van de Hoge Raad bracht hij onder de 
aandacht dat dit arrest een gebrekkigheid van het Besluit Onder- 
nemingsbelasting 1942 had aangetoond, nl. de ongelijkheid ten nadele 
van ondernemingen die uitsluitend hun bedrijf in Nederland uit
oefenden; de correctie door de Vierde Uitvoeringsbeschikking was 
dus in het belang van de rechtsgelijkheid en had niets te maken met 
gemis aan eerbied jegens de rechterlijke macht, laat staan met over
schatting van het belang van de fiscus. In de verruiming van de be
voegdheden tot navordering meende Lieftinck geen beperking te moe
ten aanbrengen; daarvoor was er ten tijde van de bezetting rond de in-
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vordering van belastingen een te grote chaos ontstaan. „Gedurende de 
oorlogsjaren toch zijn in vele gevallen aanslagen opgelegd met op
zettelijk achterwege laten van een behoorlijk onderzoek, is herhaalde
lijk opzettelijk berust in onjuiste aangiften, bleven vele aanslagen zelfs 
geheel achterwege, werden aanslagen vastgesteld naar opvattingen, 
welke men tegen beter weten in verdedigde dan wel onder vijandelijken 
druk aanvaardde, kortom werd de aanslagregeling op menig punt 
zoo zeer beheerscht door de gedachte aan tegenwerking van den vij
and eenerzijds en door vijandelijke pressie anderzijds, dat een moge
lijkheid van correctie van opgelegde aanslagen moet bestaan.”
De afwezigheid van beroep op de rechter bij de toepassing van het 
Besluit Zekerheidsstelling Belastingen lag volgens Lieftinck in de aard 
van het instituut der zekerheidsstellingen zelf. Men moest deze ver
gelijken met de voorlopige aanslagen naar globale gegevens, die in 
geen enkel opzicht vooruitliepen op de later met alle nauwkeurigheid 
vast te stellen definitieve aanslagen, waartegen dan alle gewone rechts
middelen openstonden; uiteraard kon met de voorlopige maatregelen 
te ver zijn gegaan, maar zo merkte Lieftinck op, zelfs van definitieve 
aanslagen kon, hangende de uitspraak van de rechter, betaling worden 
gevraagd.
Nu de Kamer door de Nota van januari 1946 ten aanzien van de twee 
bijzondere heffingen meer informatie had gekregen, kwamen ook de 
bezwaren los. Zij richtten zich in hoofdzaak op de Vermogensaanwas- 
belasting, welke heffing het eerst zou plaatsvinden. Vooral op het 
onderscheid tussen oirbare en onoirbare aanwassen werd van ver
schillende kanten ingegaan. Na lezing van het Voorlopig Verslag moet 
het Lieftinck duidelijk zijn geworden dat er in de Kamer een meerder
heid was die prijs stelde op een progressief tarief bij de belasting van 
de oirbare aanwassen; daarbij wenste de een van de hogere van deze 
aanwassen hetzelfde of bijna hetzelfde percentage te zien geheven 
als van de onoirbare aanwassen, dit op grond van het draagkracht
beginsel, de ander evenwel bestreed dit denkbeeld omdat het het 
onderscheid tussen de oirbaar en onoirbaar verkregen aanwassen 
voor de hogere aanwassen volkomen miskende en in feite teniet deed. 
Enkele dagen na het uitbrengen van het Voorlopig Verslag werd het 
wetsontwerp inzake de Vermogensaanwasbelasting ingediend; dat was 
op 23 februari 1946.68 Lieftinck kon dus geen rekening meer houden 
met de bovenvermelde opmerkingen. De onoirbare aanwassen zouden 
met 90% worden belast, de oirbare met 50%. In de bijeenkomst 
van de Tweede Kamer op 5 maart 1946 stelde de voorzitter voor nog 
dezelfde middag met het afdelingsonderzoek te beginnen, zodat het 
wetsontwerp voor Pasen (9 april) kon zijn afgehandeld; behandeling 
na Pasen lag te dicht tegen de verkiezingen aan en kon daardoor tot
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uitstel leiden.69 Van de zijde van de KVP kwam er evenwel bij monde 
van Kortenhorst sterke aandrang voor een uitstel van veertien dagen; 
het ingrijpend karakter en de ingewikkeldheid van het wetsvoorstel 
noopten zijns inziens tot een grondiger bestudering.70 Een poging 
om de behandeling te rekken totdat de nieuwe Tweede Kamer bijeen 
zou komen, kan men hierin moeilijk zien; immers de verwachting dat 
de KVP versterkt uit de verkiezingen zou komen, was niet in vol
doende mate aanwezig. Het verzoek van Kortenhorst ontsproot dan 
ook veeleer aan het verlangen naar meer tijd voor studie. Kortenhorst 
kreeg echter geen steun. Joekes (VDB-PvdA) schaarde zich achter de 
voorzitter op grond van de overweging dat de Kamer in de komende 
maanden het toch al druk genoeg zou krijgen, onder meer met de be
groting 1946; bovendien maanden naar zijn mening de financiële om
standigheden tot spoed.71 Ook Schouten (ARP) viel Kortenhorst niet 
bij; voor deze gelegenheid was er namelijk een Commissie van Voor
bereiding ingesteld72 en Schouten verwachtte dat deze Commissie de 
eventuele feilen uit het afdelingsonderzoek wel zou rechttrekken.73 
Daarop werd het voorstel van Kortenhorst bij zitten en opstaan ver
worpen.
Ondanks dus het voornemen om bekwame spoed te betrachten ver
scheen het Voorlopig Verslag pas op 20 maart.74 Het wees uit dat 
er nog heel wat in het wetsontwerp moest worden veranderd, wilde de 
Kamer er mee akkoord gaan. Een van de noodzakelijk geachte wij
zigingen betrof uiteraard de invoering van de progressie bij de be
lasting van de oirbare aanwassen. Van bepaalde zijde werd een tarief 
voorgesteld van 50 tot 90%, oplopend vanaf ƒ 10.000,—, welk voor
stel natuurlijk niet de instemming zou krijgen van de gehele Kamer. 
In zijn Memorie van Antwoord, die ook vertraagd verscheen, op 26 
april,75 aanvaardde Lieftinck dan ook wel de gedachte, maar niet het 
concrete voorstel; in plaats daarvan zou hij een meer gematigde pro
gressie aanbrengen, alleen geldend voor natuurlijke personen; ten aan
zien van lichamen wenste hij te blijven bij de 50%. Aan het verlangen 
van de Kamer om het tarief voor de onoirbare aanwassen op 100% te 
stellen, omdat bunkerbouwers, zwarthandelaren e.d. niets mochten 
overhouden, kwam Lieftinck in het geheel niet tegemoet, maar dat had 
alleen praktische redenen: de marge van 10% was nodig om de ver
hogingen voor lichtvaardig procederen en navordering te kunnen op
leggen en om diegenen, die hun bezit ten volle zouden zien geliqui
deerd, ervan te weerhouden tot het einde door te vechten of zoveel 
mogelijk voor de fiscus te verzwijgen.76
Al met al was daarmee de verwachting van de voorzitter niet uit
gekomen. De schriftelijke voorbereiding had meer tijd gevergd, met 
name ook van de kant van de minister, zodat de openbare behande
ling pas na de verkiezingen, onder het volgend kabinet zou plaats
vinden.
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Wat betreft de overige belastingplannen, die Lieftinck in de miljoenen
nota had aangekondigd en in zijn Nota betreffende enige aspecten van 
het gevoerde financiële beleid had toegelicht, zij aangetekend dat uit 
het Voorlopig Verslag op laatstgenoemde nota kon worden afgeleid, 
dat de Tweede Kamer toch wel grote moeite had met de afschaffing 
van de vennootschapsbelasting. Hoewel van Duitse oorsprong kwam 
de strekking van deze belasting overeen met die van het ontwerp van 
wet tot het heffen van een winstbelasting, waaromtrent in 1940 over
eenstemming tussen regering en Kamer was bereikt. Overneming van 
de bepalingen van dit wetsontwerp, tesamen met een verlaging van het 
tarief, kreeg duidelijk de voorkeur. Afschaffing van vennootschaps
belasting ging volgens de meerderheid van de Kamer in tegen de 
ontwikkeling van de belastingtheorie en tegen de geschiedenis van 
de Nederlandse belastingheffing met haar lange strijd tegen mis
bruik van de NV-vorm, aangelokt door de te lage dividend- en 
tantième-belasting. Ondanks de voorgenomen invoering van een winst- 
gerechtigdenbelasting vreesde men bij aanvaarding van Lieftincks 
voorstellen een nog aanmerkelijk grotere vlucht in de NV, als de 
belasting op de overige particuliere bedrijven zou worden verzwaard 
door de overwinstbelasting. Ook tegen de naar het Britse systeem over
hellende plannen omtrent de overwinstbelasting en winstgerechtigden- 
belasting op zich zelf genomen rezen ernstige bezwaren. Onder deze 
druk kwam Lieftinck terug op zijn plannen. „Het grote belang van een 
spoedige totstandkoming van de overige in het oog gevatte wijzigin
gen”, schreef hij in de Memorie van Antwoord, „heeft ondergetekende 
de overtuiging geschonken, dat het beter is, bedoelde wijzigingen van 
de overige wijzigingen los te maken en aldus een principiële gedachten- 
wisseling over het belastingstelsel naar een later tijdstip te verschui
ven”. Hij kondigde een wetsontwerp aan, dat zich ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting zou beperken tot een tijdelijke verlaging.
Dit wetsontwerp werd op 7 juni 1946 bij de Tweede Kamer inge
diend77 en kwam onder het volgende kabinet in behandeling; het had 
behalve op de vennootschapsbelasting betrekking op de vermogens
belasting, de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de successie- en 
schenkingsrechten, de omzetbelasting en de weeldebelasting. De ver
schillende voorstellen zijn enige malen in het kabinet aan de orde 
gekomen; in de meeste gevallen kon Lieftinck zijn voorstellen tegen 
de ingebrachte bezwaren staande houden, alleen een verlaging van de 
vereveningsheffing en de herinvoering van de tijdens de bezetting 
opgeschorte geslachtsaccijns moest hij laten vallen.78 
Tegelijkertijd werd het wetsontwerp ingediend inzake de wijziging van 
de ondernemingsbelasting in verband met de door Lieftinck gewenste 
opheffing van de vrijstelling van landbouwgronden.79 Een eerdere in
diening was door Schermerhorn, zelf afkomstig uit het agrarische
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milieu, tegengehouden, omdat zijns inziens te weinig aandacht was 
geschonken aan het effect van de opheffing in relatie tot de reeds op 
landbouwgronden drukkende lasten als die van de waterschappen en 
de grondbelasting.80 Ook dit wetsontwerp kwam onder het volgende 
kabinet in behandeling.
Behalve in de kwestie van de vennootschapsbelasting wist de Tweede 
Kamer ook nog in een andere aangelegenheid Lieftincks plannen ge
wijzigd te krijgen. Het betrof de accijns op sigaren en kerftabak. De 
opcenten op de accijns van sigaretten waren bij KB van 10 oktober
1945, Stbl. F 223, verlaagd en de Kamer dwong tijdens de schrifte
lijke behandeling van de Nota betreffende enige aspecten van het ge
voerde financiële beleid af dat deze verlaging ook zou gelden voor 
sigaren en kerftabak. Een desbetreffend wetsontwerp werd op 2 april
1946 bij de Tweede Kamer ingediend81 en kort daarna door beide 
Kamers zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aan
vaard.82 De wet is vastgesteld op 11 mei 1946, Stbl. G 119.
Hier worden nog enige opmerkingen ingevoegd over de financiële ver
houding tussen het Rijk en de gemeenten.83 Op p. 360 is gereleveerd 
dat Lieftinck van een herziening van de tijdens de bezetting ingevoerde 
ondernemingsbelasting juist vanwege de invloed daarvan op de hier 
bedoelde verhouding wilde afzien.
Tijdens de bezettingsjaren was de financiële verhouding ingrijpend 
gewijzigd. De invoering per 1 januari 1941 van het Besluit op de loon
belasting 1940 betekende een vervanging van de bestaande belastingen 
naar het inkomen door één enkele inkomstenbelasting. Hiermee ver
vielen de uit deze belastingen voortvloeiende inkomsten van de ge
meenten. Er kwam een nieuwe regeling tot stand van de financiële 
verhouding tussen Rijk en gemeenten, die onder meer voorzag in een 
compensatie voor het wegvallen van de hier bedoelde gemeentelijke 
inkomsten via de bij besluiten van 4 en 5 februari 1941 ingevoerde 
ondernemingsbelasting. Deze regeling betekende inkrimping van het 
gemeentelijk belastinggebied en toeneming van de door de overheid te 
verrichten uitkeringen. In de praktijk bleek zij slecht te functioneren; 
de opbrengst van de ondernemingsbelasting bv. bleef ver beneden de 
verwachting ten gevolge van het totstilstand komen van het bedrijfs
leven. De gemeenten moesten leven in onzekerheid over de hoogte van 
de door de centrale overheid en uit het in 1929 ingestelde Gemeente
fonds uit te keren bedragen.84
Na de bevrijding bleef deze onzekerheid voorlopig bestaan en daarmee 
de deplorabele toestand waarin de gemeentefinanciën verkeerden. Het 
aantal zgn. noodlijdende gemeenten was aanzienlijk toegenomen, tot 
iets minder dan de helft van het totaal aantal gemeenten; voor deze 
was het gewone toezicht van Gedeputeerde Staten op de gemeente-
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besturen een curatele geworden over het plaatselijk bestuur. Van 
gemeentelijke autonomie was in veel gevallen nauwelijks nog sprake. 
De gegeven situatie dwong tot sanering. „De Regeering”, aldus 
de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid,85 „is over
tuigd van het eminente beiang van een spoedige gezondmaking 
van de gemeentefinanciën als conditio sine qua non voor herstel van 
een normaal gemeentelijk leven”. In de Nota werd daarom de in
stelling van een commissie aangekondigd, die de regering moest ad
viseren omtrent een algehele herziening van de financiële verhouding 
tussen het Rijk en de gemeenten.
Deze commissie, naar haar voorzitter mr. P.J. Oud -  voorzitter van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Rot
terdam -  commissie-Oud geheten, werd op 18 januari 1946 ingesteld. 
Haar opdracht luidde maatregelen te beramen tot herstel van de fi
nanciële zelfstandigheid, niet alleen van de gemeenten, maar ook van 
de provincies, waarbij uitdrukkelijk de taakverdeling tussen het Rijk, de 
provincies en de gemeenten moest worden betrokken.
De instelling van deze commissie-Oud bepaalde het verloop van het 
debat, dat op 1 februari 1946 in de Tweede Kamer werd gehouden 
over de betreffende paragraaf in de Nota omtrent een aantal punten 
van Regeringsbeleid. De Kamer prees de regering, dat zij zich zo be
wust was van de problemen, waarmee de gemeenten hadden te kam
pen. Zij had al haar hoop voor een herstel van de gemeentelijke auto
nomie gevestigd op de commissie-Oud, die van mevrouw Tendeloo 
(VDB)80 „Salomo’s wijsheid en Jobs geduld” kreeg toegewenst. De 
Kamer zag in dit stadium af van het aandragen van oplossingen en 
beperkte zich tot een pleidooi voor de gemeentelijke autonomie. In 
dit opzicht was Donker (SDAP)87 het vurigst; hij hekelde de „on
gekende bedilzucht”, waarmee het hoger gezag de gemeenten van
wege haar noodlijdendheid bevoogde, en verklaarde zich op voorhand 
tegen adviezen van de commissie-Oud, die in de richting zouden gaan 
van een verdere inkrimping van de taak der gemeenten. Zijn fractie
genoot Ploeg88 drong bij de regering aan op een spoedige versoepeling 
van het toezicht van het hoger gezag, omdat anders van de gemeente
lijke autonomie weinig meer zou overblijven dan alleen de naam. 
Sweens (RKSP-KVP)89 ten slotte wees op een aantal uitgaven, die de 
gemeenten door de bijzondere omstandigheden waren gedwongen te 
doen, waarvan de verrekening met het Rijk ofwel nog onzeker was of
wel met grote vertraging geschiedde.
Voor de ministers Beel90 en Lieftinck91 was het hierna eenvoudig te 
antwoorden. Met de Kamer beleden zij het geloof in de gemeentelijke 
autonomie. Op enige ondergeschikte punten konden zij Ploeg en 
Sweens tegemoet komen en voor het overige verwezen zij naar de uit
komsten van het onderzoek door de commissie-Oud.
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In het Kamerdebat had Bierema92 de hoop uitgesproken dat de com
missie niet zoveel tijd nodig zou hebben als een van haar voorgangsters, 
die zes jaar had gestudeerd. Hij was enigszins gerustgesteld doordat 
Oud zelf hem had meegedeeld dat het deze keer waarschijnlijk niet zo 
lang behoefde te duren. „Wanneer het wel die richting uitgaat”, aldus 
Bierema, „zou men met recht kunnen zeggen, dat wij deze quaestie 
commissoriaal hebben gemaakt met de bedoeling deze quaestie te 
verschuiven tot Sint Juttemis.” Maar ondanks de verwachtingen van 
Oud ging het toch de kant van Sint Juttemis op, want pas in 1956 ver
scheen het rapport van de commissie.93 De commissie heeft echter ook 
tussentijds gerapporteerd en een enkele maal heeft dat geleid tot het 
treffen van voorlopige voorzieningen. In de Financiële-Verhoudings- 
wet 1960 zijn de adviezen van de commissie slechts ten dele gevolgd.

6. Het buitenlands financiële beleid
Voor wat betrof het buitenlands financiële beleid moest Lieftinck 
voortbouwen op de grondslagen, die reeds door de Londense kabi
netten waren gelegd. Dat gold voor de valutapolitiek, vooral dan voor 
de vaststelling van de wisselkoersen, terwijl de besprekingen over 
internationale samenwerking bij Lieftincks ambtsaanvaarding in feite 
waren afgerond. Ook lag de techniek van de bilaterale monetaire ak
koorden en de kredietverlening vanwege het buitenland zo goed als 
vast.
In zijn reeds genoemde nota aan de Tweede Kamer van januari 1946 
betreffende enige aspecten van het gevoerde financiële beleid zette 
Lieftinck uiteen, wat op al deze terreinen in Londen was geschied en 
hoe hij op de ingeslagen weg was voortgeschreden.94

a. De valutapolitiek
De bezetting noopte tot een hernieuwd vaststellen van de koers van de 
gulden. Deze kwestie kwam voor het eerst aan de orde in verband met 
de verstrekking aan geallieerde troepen van het zgn. invasiegeld. Het 
kabinet te Londen wilde namelijk voorkomen dat Nederland na een 
eventuele invasie zou worden overspoeld met vreemde valuta, want 
dat kon gevolgen hebben voor de koersvorming in het binnenlandse 
verkeer. In samenwerking met de Franse en Belgische autoriteiten, 
die dezelfde problemen zagen, drong het kabinet er daarom met suc
ces bij de Britten op aan dat door de troepen de nationale munt-een- 
heid zou worden gebruikt. Ter waarborging dat de soldaten voor hun 
soldij voldoende zouden kunnen kopen, moest in verband met het ge
stegen prijspeil de verhouding van de gulden ten opzichte van het
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pond worden herzien. Uiteindelijk is de nieuwe koers via de Belgische 
frank totstandgekomen. Men ging er algemeen vanuit dat de mone
taire ontwikkeling in bezet Nederland en bezet België zich parallel 
bewoog. Dit kwam tot uiting in de Nederlands-Belgische monetaire 
overeenkomst van 21 oktober 1943, Stbl. E 76, die weliswaar pas in 
de herfst van 1945 in werking trad en bij de wet van 23 november
1946, Stbl. G 330, is goedgekeurd, maar waarvan het effect op de 
koers van de gulden al in 1944 merkbaar werd. In de overeenkomst 
was namelijk de vooroorlogse koers tussen frank en gulden aange
houden. Omdat echter de Congo-frank in de zomer van 1940 ten op
zichte van het pond rond 30% was gedevalueerd en deze nieuwe ver
houding in oktober 1944 ook voor het Belgische moederland ging 
gelden, devalueerde de gulden ten opzichte van het pond in dezelfde 
mate. De Nederlandse pondenkoers belandde zo op het peil van 
ƒ 10,69.
Deze koersbepaling werd neergelegd in het Brits-Nederlands monetair 
verdrag van 7 september 1945. Hoewel Lieftinck van mening was dat 
de koers van de gulden eerder te laag dan te hoog was, had hij bij zijn 
ambtsaanvaarding geen vrijheid gevonden om deze weer te wijzigen. 
In de eerste plaats bestond er in Nederland nog geen uitgebalanceerd 
prijspeil en bovendien hechtte hij te zeer aan de vastheid van de koers 
op zichzelf als wezenlijk element in de valutapolitiek. De eerstgenoem
de factor was van belang omdat in de eerste tijd na de oorlog nog veel 
waarde werd gehecht aan de zgn. koopkrachtpariteitstheorie. Volgens 
deze theorie wordt de evenwichtige wisselkoers gedetermineerd door 
de verhouding tussen de prijsniveaus van bepaalde goederenpakketten. 
Indien men zou mogen aannemen dat de samenstelling van het in 
Engeland verkochte totale goederenpakket bij benadering gelijk is aan 
het Nederlandse en het Engelse algemene prijsniveau bv. één pond is, 
terwijl hetzelfde goederenpakket in Nederland ƒ 10,— bedraagt, dan 
is de evenwichtige wisselkoers volgens de koopkrachtpariteitstheorie 
10. Zolang het niet zeker was, vanwege de veelvuldig optredende prijs- 
mutaties, wat men nu precies voor ƒ 10,— in Nederland kon kopen, 
was er ook geen sprake van dat men een volgens de koopkrachtpari
teitstheorie juiste wisselkoers kon vaststellen.
Lange tijd bleef het onzeker met ingang van welke datum de koers
wijziging eigenlijk van kracht was geworden. In zijn januarinota aan 
de Tweede Kamer kondigde Lieftinck een wetsontwerp aan, waarin 
die datum op 1 april 1945 zou worden bepaald.95 Het is echter nooit 
ingediend. Wel kwam het in mei 1946 gereed, maar het is waarschijn
lijk op het ministerie van Financiën blijven liggen, doordat Nederland 
inmiddels was toegetreden tot de hierna te behandelen overeenkomsten 
van Bretton Woods, waarmee Nederland de verplichting op zich had 
genomen de pariwaarde van zijn geldeenheid uit te drukken in goud
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of dollars van op 1 juli 1944 geldend gewicht en gehalte.®6
Over de voorgeschiedenis van de devaluatie van de gulden werd de 
Tweede Kamer in de Nota betreffende enige aspecten van het ge
voerde financiële beleid kort en zakelijk geïnformeerd. Met betrekking 
tot de gevolgen van de devaluatie liet de Kamer in het Voorlopig Ver
slag wel merken somber te zijn gestemd. Met name voor het loon- 
beleid vreesde men het ergste. Wilde men de vooroorlogse even
wichtige loonverhouding herstellen, dan moesten de Nederlandse 
lonen als consequentie van de stijging van de lonen in Engeland tijdens 
de oorlog en de devaluatie worden verdubbeld, hetgeen onverdiend 
zware lasten zou leggen op hen die moesten leven van een vast in
komen uit rente van kapitaal of spaargelden en/of lijfrenten; het 
levenspeil van deze laatste groep zou tot een derde dalen. Daarnaast 
zou de devaluatie invloed uitoefenen op de heffing van de vermogens- 
aanwasbelasting, inzoverre dat degenen die over buitenlandse activa 
beschikten, niet alleen over de werkelijke aanwas belasting zouden 
krijgen te betalen, maar ook over de schijnbare waardestijging van 
hun vermogen als gevolg van de devaluatie. Dit alles bracht de leden, 
die deze bezwaren aanvoerden, ertoe aan te dringen op een terug
keer naar de vooroorlogse koersverhouding tussen de gulden en het 
pond, hetgeen een aanpassing aan het Britse levenspeil zou vergemak
kelijken. Anderen, die niet zo ver wilden gaan, wezen wel als ernstig 
nadeel van het nieuwe koerspeil op de grote bedragen, die de regering 
moest besteden om een redelijke prijs te handhaven voor in het buiten
land aangekochte distributiegoederen.97
In de Memorie van Antwoord gaf Lieftinck er blijk van een uitvoerige 
beschouwing over de gevolgen van de valutapolitiek voor het Neder
landse loon- en prijspeil van betrekkelijk academisch belang te vin
den. Waar het de regering om ging, was de handhaving van het be
reikte valutaire evenwicht ten opzichte van het pond gezien het belang 
van Engeland en het sterlingblok voor Nederland; een zekere wan
verhouding ten opzichte van bepaalde andere valuta’s en de voort
zetting van een politiek van binnenlandse prijscorrecties met onver
mijdelijke bugetaire lasten moesten daarvoor op de koop toe worden 
genomen.98

b. De overeenkomsten van Bretton W oods
Al had Nederland dan met Engeland en het sterlingblok en met 
België een geregelde monetaire verstandhouding, zolang er geen inter
nationaal multilateraal transferstelsel bestond, zou de door de oorlog 
ontwrichte economie geen stevige basis kunnen krijgen. Ter opheffing 
van de vele obstakels, die een soepel internationaal betalingsverkeer
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in de weg stonden, met name de onzekerheid ten aanzien van de 
wisselkoersen en de beperkingen met betrekking tot de inwisselbaar
heid van de opbrengsten van internationale transacties, nodigde de 
president van de Verenigde Staten in juli 1944 de regeringen van de 
toenmalige 44 Verenigde Naties uit voor een conferentie te Bretton 
Woods bij Washington. Op deze conferentie, de „United Nations 
Monetary and Financial Conference”, kwam het tot overeenkomsten 
inzake de oprichting van het Internationale Monetaire Fonds en de 
Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling. In de maanden 
daaraan voorafgaande had er druk Amerikaans-Engels overleg plaats
gevonden; ook andere landen, waaronder Nederland, waren daarbij 
betrokken geweest. De discussie draaide toen om voorstellen van de 
Amerikaanse economist Harry White, voorstander van een vaste 
wisselkoers, en de Engelsman John Maynard Keynes, die een systeem 
van variabele wisselkoersen prefereerde. Het resultaat was dat de 
„Joint Declaration”, die vanuit dit vooroverleg aan de conferentie 
werd voorgelegd, meer in de lijn van White’s gedachten lag, uit
vloeisel van de juiste veronderstelling dat de Verenigde Staten voor
lopig het enige crediteurland zouden zijn."
Door toe te treden tot het Internationale Monetaire Fonds verplicht
ten de leden zich tot regelmatig beraad over de monetaire situatie. 
Zij zouden in belangrijke mate hun vrijheid om over te gaan tot 
koerswijzigingen prijsgeven, omdat zij bij voorgenomen wijzigingen 
steeds eerst overleg moesten plegen met het Fonds. Tegen wijzigingen 
van minder dan 10% van de waarde van de munt zou het Fonds zich 
echter niet kunnen verzetten en ten aanzien van grotere wijzigingen 
moest het Fonds toestemmen, indien werd aangetoond dat zij nodig 
waren om een fundamentele evenwichtsstoring op te heffen; weigering 
van de toestemming op grond van binnenlandse sociale of algemene 
politiek was uitgesloten. Aan het Fonds zouden de leden middelen zijn 
verschuldigd ten belope van het door de conferentie vastgestelde be
drag, het zgn. quotum; 25% van het quotum moesten zij betalen in 
goud en de rest in de eigen valuta van het land. Het Fonds kon aan 
een hulpbehoevend lid binnen overigens strak getrokken grenzen geld 
in andere valuta voor enige jaren ter beschikking stellen teneinde 
tijdelijke tekorten op de lopende posten van de betalingsbalans te 
overbruggen. Een en ander betekende dat de hoeveelheid internationaal 
geld werd vergroot met het totale bedrag in deviezen dat het Fonds 
leende aan landen met een betalingsbalanstekort.
In verband met de zeer grote behoefte van verschillende landen aan 
langlopende kredieten, in het geval van Nederland bv. voor de weder
opbouw, zou de Internationale Bank als complement van het Fonds 
het verkrijgen van deze kredieten moeten vergemakkelijken. De Bank 
zou hiervoor o.a. garanties kunnen afgeven en zelf kredieten kunnen
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verstrekken. Deze kredieten konden worden verleend uit de door de 
leden af te dragen middelen -  voorlopig 20% van het quotum, te vol
doen voor 2%  in goud en voor 18% in de eigen valuta; de overige 
80% ter vrije keuze van het land, na oproeping door de Bank -  maar 
ook hier was een door de conferentie bepaald quotum het maximum. 
De kredieten moesten zijn bestemd voor productieve doeleinden en de 
Bank diende erop toe te zien dat de lening inderdaad uitsluitend werd 
gebruikt voor de doeleinden, waarvoor zij was verstrekt. Ook de kre
dieten die de Bank verleende, deden de hoeveelheid internationaal 
geld toenemen.
Het totaal der quota werd vastgesteld op $ 8,8 miljard voor het Fonds 
en op $ 9,1 miljard voor de Bank. De Verenigde Staten verwierven 
veruit de grootste quota, terwijl Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie, 
China en Frankrijk tesamen slechts voor $ 6,25 miljard mochten 
deelnemen in het Fonds en voor $ 6,72 miljard in de Bank. Neder
land kreeg $ 275 miljoen toebedeeld voor het Fonds en een zelfde 
bedrag voor de Bank; gezien de nationale productie was dat een bij
zonder hoog bedrag, maar omdat men uitging van toetreding van het 
gehele Koninkrijk, dus ook van de overzeese gebiedsdelen, vond de 
Nederlandse delegatie onder leiding van mr. J.W. Beyen het wel 
acceptabel; bovendien zou Nederland, samen met België en Luxem
burg op deze wijze aanspraak kunnen maken op een zetel in de Col
leges van Bewindvoerders -  de uitvoerende organen -  van het Fonds 
en de Bank.
De mate van medezeggenschap zowel in het Fonds als in de Bank hing 
af van de omvang van de quota. Er zou bij meerderheidsbesluit wor
den gestemd, dus de grote mogendheden hadden hier niet, anders dan 
wat betreft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, een veto
recht bedongen.100
Fonds en Bank zouden pas in werking treden, indien vóór 31 december 
1945 de overeenkomsten waren ondertekend door regeringen, die op 
de conferentie van Bretton Woods waren vertegenwoordigd, die te
samen over tenminste 65% van het totaal der quota beschikten en na
dat deze regeringen de overeenkomsten hadden geratificeerd.
De gegevens en rapporten betreffende de overeenkomsten bereikten de 
regering in Den Haag pas in het najaar 1945, zodat het parlement voor 
de tweede maal in korte tijd -  de eerste maal betrof het de goed
keuring van het Handvest van de Verenigde Naties door de Tijdelijke 
Staten-Generaal -  werd gedwongen tot een geforceerde behandeling 
van een wetsontwerp, en dat nog wel bij een van de eerste gelegen
heden dat de Voorlopige Staten-Generaal bij de wetgeving werden be
trokken.
Nadat het kabinet in de vergadering van de Ministerraad van 27 no-
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vember 1945 het wetsontwerp tot toetreding tot de Overeenkomsten 
van Bretton Woods na een korte discussie had goedgekeurd,101 werd 
het ontwerp op 5 december bij de Tweede Kamer ingediend. De 
Memorie van Toelichting, door de ministers Lieftinck, Van Roijen en 
Logemann ondertekend, heeft door haar uitvoerigheid zeer verhel
derend moeten werken, vooral omdat over de voorgeschiedenis en de 
resultaten van de conferentie van Bretton Woods de publiciteitsmedia 
door de omstandigheden nauwelijks informatie hadden kunnen ver
strekken. Naast het directe profijt dat Nederland, afhankelijk als het 
was van de invoer, kon hebben van de overeenkomsten, werden met 
name de internationale solidariteit en de universaliteit van de beoogde 
monetaire samenwerking als reden opgegeven, waarom Nederland be
hoorde toe te treden: het herstel van multilaterale verrekening en het 
tegengaan van discriminerende maatregelen op monetair gebied vorm
den een wereldbelang. Dat samenwerking was geboden, leerden de 
jaren dertig, toen ieder land na de ineenstorting van de gouden stan
daard zijns weegs ging, zich liet leiden door eigenbelang en door 
protectionistische maatregelen de chaos in stand hield. Bovendien 
zouden de door de oorlog veroorzaakte economische moeilijkheden 
uitsluitend door een gemeenschappelijke inspanning kunnen worden 
verholpen. De overeenkomsten van Bretton Woods vormden een eerste 
aanzet om de internationale handel weer tot bloei te laten komen via 
het middel van ordening op monetair terrein, met het goud opnieuw 
als internationale geldstandaard, maar met uitsluiting van de na
delen van de gouden standaard: de starheid en het automatisme, en 
onder vermijding van de nadelen van de zwevende standaard, waarbij 
geen enkele valutabinding meer bestond. Dat Bretton Woods een 
eerste begin markeerde, werd in de Memorie van Toelichting met na
druk onderstreept; zoals de conferentie van juli 1944 had aanbe
volen, moest deze poging een vervolg krijgen in die zin dat overeen
stemming zou worden bereikt omtrent de wijze waarop de andere 
internationale handelsbelemmeringen konden worden opgeheven, de 
afzet van internationale massa-artikelen tegen redelijke prijzen kon 
worden verzekerd, de speciale internationale vraagstukken voortvloei
ende uit de overgang van de oorlogs- naar de vredeseconomie konden 
worden opgelost, en het streven van de verschillende landen naar een 
zo hoog mogelijk niveau van werkgelegenheid en welvaart op elkaar 
kon worden afgestemd.102
In het Verslag, dat op 11 december verscheen,103 gaf de Kamer te 
kennen dat het wetsontwerp diende te worden aangenomen, en wel 
om de redenen die in de Memorie van Toelichting waren aangegeven. 
Wel werd er een aantal kritische vragen gesteld en lieten enkele 
leden van hun scepsis blijken. Men betreurde het ten zeerste dat het 
wetsontwerp zo laat was ingediend; de geforceerde behandeling vond
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men hoogst ongewenst met het oog op het grote gewicht van het 
onderwerp. Evenals ten aanzien van het Handvest van de Verenigde 
Naties, maar nu in mindere mate merkte men als bezwaar aan dat de 
kleine landen in een wel zeer sterke afhankelijkheid van de grote 
mogendheden terecht kwamen, een omstandigheid overigens waarbij 
men zich moest neerleggen, vond men, en die niet een gevolg was van 
de overeenkomsten zelf, maar van de oorlog. Daar zag men dan als 
voordeel tegenover staan dat de kleine landen gemakkelijker een be
roep konden doen op de grote „bezittende” landen, gelet op de ge
zindheid waarvan deze landen te Bretton Woods blijk hadden ge
geven. Sommige leden trokken dit voordeel evenwel ernstig in twijfel, 
waar het de Verenigde Staten betrof; zij zagen de toekomst somber 
in, indien de Verenigde Staten zouden voortgaan zo weinig mogelijk 
import toe te laten en eigen werkloosheid te bestrijden door een op
geschroefde export; bovendien viel maar te hopen dat de aanbeveling 
van de conferentie van Bretton Woods tot afbraak van alle handels
belemmeringen een beter lot was beschoren dan de talloze goed
bedoelde resoluties en wensen die door de Volkenbond waren gefor
muleerd, maar nooit tot een praktisch resultaat hadden geleid. Ten 
aanzien van het bedrag, waarmee in het Fonds en de Bank zou worden 
deelgenomen, gingen stemmen op dat Nederland te hoog had gegrepen. 
Bij het Fonds kon hierdoor weliswaar een hoger bedrag aan buiten
landse valuta worden opgenomen, maar gezien de berooide staat van 
Nederland liep men een groot risico door de beoogde deelneming in 
de Bank. Een aantal leden merkte tot slot nog op dat de controle van 
de Bank op de financiële gestie van de kredietnemers een onderzoek 
naar het financiële beleid kon inhouden; deze leden achtten dat niet 
verwerpelijk, zolang in Nederland bv. zo weinig zelfbeheersing werd 
getoond ten aanzien van de overheidsuitgaven, en zij hoopten dan 
ook dat men in Nederland ter vermijding van een te vergaande be
moeienis van de Bank met het binnenlands beleid zou komen tot een 
zuiniger beheer van de karige geldmiddelen dan volgens hen in die 
dagen moest worden geconstateerd.
Kennelijk begreep de Kamer dat er vanwege de haast, die achter het 
wetsontwerp zat, geen Memorie van Antwoord meer zou komen en 
dat het kabinet niets liever zag dan dat de Kamer vlot aan de open
bare behandeling zou beginnen. Maar de Commissie van Rapporteurs 
nodigde het kabinet nadrukkelijk uit om toch maar eerst schriftelijk 
te reageren op de gemaakte opmerkingen. Dat gebeurde ook. Lief
tinck stuurde, twee dagen nadat het Kamerverslag was verschenen, 
een Nota naar aanleiding van het Verslag in en goot zijn reactie dus 
niet in de gebruikelijke vorm van de Memorie van Antwoord.104 In de 
Nota werden geen nieuwe gezichtspunten geopend, behoudens deze dat 
Lieftinck de opmerking onderschreef dat de handelspolitiek van de
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Verenigde Staten een zeer belangrijke factor vormde voor het wel
slagen van de Bretton-Woodsovereenkomsten; in dat verband kondigde 
hij aan dat er in maart 1946 te Washington een internationale confe
rentie zou plaatsvinden om te komen tot opheffing van de inter
nationale handelsbelemmeringen.
Onmiddellijk na het verschijnen van de Nota van Lieftinck begon de 
Kamer op 13 december 1945 met de openbare behandeling. Hoewel 
het ging om een beslissing van historisch belang, maakte de behande
ling een tamelijk schriele indruk. Slechts drie sprekers: Kortenhorst, 
Hofstra en Schilthuis (VDB), meldden zich voor het debat met Lief
tinck. De omstandigheid dat men geen gelegenheid had gehad om zich 
breedvoerig te informeren over strekking en gevolgen van Bretton 
Woods, het feit dat Nederland vanwege het universele karakter van de 
voorstellen zich moeilijk kon onttrekken aan deelneming en de dwang 
dat er snel een beslissing moest vallen, zullen de parlementariërs on
getwijfeld hebben gebracht tot deze minieme publieke aandacht.
De haast, waarmee een en ander gepaard ging, riep de meeste weer
standen op. Al was er dan sprake van overmacht, Hofstra vond toch 
dat het kabinet had moeten trachten de voorstellen eerder in zijn be
zit te krijgen en voor de behandeling van het wetsontwerp meer ruimte 
had moeten scheppen door andere zaken uit te stellen.105 
Omdat in zijn ogen Bretton Woods de voorbode van conjunctuur- 
beheersing vormde, ging Kortenhorst uitvoerig in op de ideologie van 
de voorstellen. Hij richtte zich daarbij kennelijk tot hen, die in Neder
land een dirigistische ordening van het economisch leven voorstonden 
en in Bretton Woods een stimulans konden zien voor hun plannen. 
Volgens Kortenhorst hadden de ontwerpers van het Fonds en de Bank 
geen staatssocialisme bedoeld, noch het staatssocialisme willen voor
bereiden. Zij hadden alleen een wereldkader willen scheppen, waar
binnen in elk land een gevarieerd systeem van geleide economie moge
lijk bleef. De economische en financiële zelfstandigheid der deel
nemende staten werd niet aangetast en de staten bleven verantwoorde
lijk voor hun eigen economische politiek. Kortenhorst zag in de voor
stellen zelfs een „zeer gezond” subsidiariteitsbeginsel aanvaard, waar
bij van overheidswege niet meer werd geregeld dan strikt noodzakelijk 
was en waarbij de vrijheid van particuliere bedrijfsvoering in principe 
bleef bestaan; m.a.w. Bretton Woods wees iedere „commando- of 
dwangeconomie” af.106 Op deze interpretatie van de voorstellen, die 
het kader ervan toch wel overschreed, kwam geen enkele reactie, 
noch van de kant van Hofstra noch van de kant van Lieftinck.
Evenals Kortenhorst zag Hofstra de grote betekenis van de overeen
komsten hierin, dat zij een wezenlijke bijdrage konden vormen tot het 
handhaven van een rechtvaardige en duurzame vrede. De afzwering
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van het individualisme en egoïsme van de afzonderlijke staten, van de 
„jungle-politiek”, van de strijd van allen tegen allen met gebruik
making van weinig fraaie middelen als contingentering, invoerbe
perking, hoge invoerrechten, dumping, deviezenrestricties, devaluatie, 
had niet slechts betekenis op materieel gebied, doch was mede in 
staat het onderlinge vertrouwen te versterken en ideologische tegen
stellingen te verzachten. Hofstra had wel zijn twijfels over de voor
delen voor Nederland op korte termijn; volgens hem zou Nederland 
heel wat meer buitenlandse kredieten nodig hebben dan van Fonds en 
Bank konden worden betrokken.107
Schilthuis ten slotte sprak zijn reserves uit over de bereidheid van de 
Verenigde Staten om hun grenzen te openen voor producten uit 
Europa en toonde zich daarmee sceptisch ten aanzien van de doel
matigheid van de constructie van Bretton Woods.108 
Het antwoord van Lieftinck had veel weg van een doorwrocht college 
over ontstaan en gevolgen van het politieke en economische na
tionalisme vóór 1940 en over de voor- en nadelen van de overeen
komsten van Bretton Woods in vergelijking met de voorstellen van 
White en Keynes. Daarbij liet hij blijken dat zijn uitgesproken voor
keur niet uitging naar de overeenkomsten, maar naar het plan van 
Keynes; dat was breder van opzet en voorzag in regelingen, waar de 
conferentie van Bretton Woods niet verder was gegaan dan het doen 
van aanbevelingen. De uiteindelijk totstandgekomen constructie achtte 
Lieftinck, met de sceptici in de Kamer, een nog gebrekkig bouwsel, 
dat verre van voltooid was, maar hij vond wel dat met de toetreding 
tot de overeenkomsten van Bretton Woods niet langer kon worden ge
wacht, want een verder uitstel van een monetaire en financiële rege
ling op internationaal niveau zou een groot verlies betekenen.109 
Duidelijk niet overlopend van enthousiasme aanvaardde de Tweede 
Kamer het wetsvoorstel zonder hoofdelijke stemming. De gevoelens 
in de Eerste Kamer waren ongeveer hetzelfde. Ook daar heerste enige 
ergernis over de haast, die aan de Kamer werd opgelegd: op 18 decem
ber verscheen het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs110 
en reeds de dag daarop volgde de openbare behandeling. In het eind
verslag werd dan ook de hoop uitgesproken dat in de naaste toekomst 
de Kamers meer gelegenheid zouden krijgen om recht te doen aan 
art. 114, eerste lid (nu art. 121) van de Grondwet, waar wordt be
paald dat aan de openbare beraadslaging over enig ingekomen voor
stel des Konings altijd een onderzoek van dat voorstel moet vooraf
gaan; „de enkele keren dat in de laatste maand wetten in gemeen 
overleg tusschen Kroon en Staten-Generaal zijn tot stand gekomen, 
was de vereiste overweging in de sectiën, gelet op het spoedeisend 
karakter van de ingediende voordrachten, nagenoeg ondoenlijk,” De 
Kamer kon hier uiteraard alleen de behandeling van het Handvest van
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de Verenigde Naties door de Tijdelijke Staten-Generaal en die van het 
onderhavige wetsontwerp op het oog hebben.
'Er waren overigens leden, die een breedvoerige behandeling over
bodig vonden, onder meer omdat in het feit dat de Tweede Kamer het 
ontwerp zonder hoofdelijke stemming had aanvaard, voor een college 
van revisie als de Eerste Kamer voldoende aanleiding bestond om 
kortheid te betrachten en omdat er geen ander alternatief was dan 
isolement en daardoor ondergang van de reeds zwaar geschokte volks
welvaart.
De hoofdpunten van het korte openbare debat kwamen volledig over
een met hetgeen in de Tweede Kamer reeds was opgemerkt. Blomjous 
(RKSP) aanvaardde het wetsontwerp met heel wat meer voldoening 
en met heel wat minder voorbehoud dan het Handvest van de Ver
enigde Naties, in verband met het ontbreken van het veto-recht. Er 
was wel een omvangrijke stemmenmeerderheid voor de vijf grote 
staten, maar die kon zijns inziens nauwelijks leiden tot voor Neder
land gevaarlijke combinaties vanwege de divergerende belangen van 
de vijf, met de Verenigde Staten met hun overheersend goudbezit en 
economisch potentieel aan de ene kant en de overige met hun be- 
talingsbalansmoeilijkheden aan de andere kant. Blomjous erkende dat 
het succes van de overeenkomsten afhing van de ontplooiingskansen 
van het internationale goederenverkeer en dat de Verenigde Staten 
in dit opzicht een bijzonder belangrijke plaats innamen. Maar hij 
twijfelde er niet aan dat de Verenigde Staten goederen uit Europa zou
den toelaten en hij meende in dit verband de verbondenheid van de 
Verenigde Staten met Nederland te kunnen illustreren met het feit dat 
aan de Amerikaanse grondwet de constitutie van de Verenigde Pro
vinciën ten grondslag had gelegen!111
De liberaal Heldring, president van de Nederlandse Handel-Maat- 
schappij, liet zich heel wat minder optimistisch uit. Belangrijke frac
ties van het bedrijfsleven en de arbeiderswereld in de Verenigde Sta
ten waren gekant tegen aanzienlijke verlaging van de invoerrechten uit 
vrees voor een verlaging van de levensstandaard; de Amerikaanse 
scheepvaartpolitiek duidde er niet op dat men erg was gediend van 
het vervoer door buitenlandse rederijen en aan toelating van buiten
landse arbeidskrachten op grote schaal werd helemaal niet gedacht.112 
Een opmerkelijk geluid kwam van Koejemans (CPN). Hij voorspelde 
een spoedige terugval naar de ontwikkeling van 1927-1937, als men 
zich te veel richtte op de Verenigde Staten, en hij gaf daarom Lieftinck 
ernstig in overweging vergaande economische samenwerking met de 
Sovjet-Unie na te streven. De Sovjet-Unie immers had voor haar na
oorlogse ontwikkeling noch een over- noch een onderproductiecrisis 
te vrezen. „Het socialisme, dat daar werkelijkheid is geworden en dat 
in de oorlog zijn enorme militaire en productieve kracht heeft ge
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toond, kent de economische crises niet meer, die in het kapitalistische 
systeem schering en inslag zijn. Daarom zal de Sowjet-Unie in sterke 
mate een stabiliserende invloed zijn in het economische leven.”113 
Lieftinck volstond met de opmerking dat over de vraag, of in het 
Russische economische stelsel crises niet meer zouden voorkomen, 
het laatste woord nog niet was gesproken.114
Ook de Eerste Kamer aanvaardde het wetsontwerp zonder hoofdelijke 
stemming. De wet kwam tot stand op 20 december 1945 en verscheen 
een dag later in het Staatsblad F 318. De oprichtingsvergadering van 
Fonds en Bank vond in maart 1946 te Savannah (USA) plaats. Prof. 
dr. G.W.J. Bruins en mr. J.W. Beyen werden gekozen tot Executive 
Director, resp. van het Fonds en de Bank, terwijl Lieftinck en prof. 
mr. A.M. de Jong, een van de directeuren van De Nederlandsche 
Bank, optraden als lid resp. plaatsvervangend lid van de Board of 
Governors van beide instellingen. Aanvankelijk was er gedacht aan een 
Belgisch-Nederlandse combinatie voor de bemanning van de directie- 
plaatsen, maar doordat de Sovjet-Unie zich te Savannah terugtrok, 
was er meer ruimte ontstaan.115 De Bank begon op 25 juni 1946 
formeel haar werkzaamheden, het Fonds deed dat in september 1946.

c. Het deviezenbeleid
Zolang de overeenkomsten van Bretton Woods niet tot uitvoering 
kwamen, moest de Nederlandse regering wegens de schaarste aan de
viezen ter voorkoming van stagnatie bij de wederopbouw op eigen 
gelegenheid trachten zo gunstig mogelijke condities te scheppen voor 
het betalingsverkeer met het buitenland. Een gecentraliseerd beheer 
van de deviezenvoorraad en de mogelijkheid van vordering van de
viezen waren voor een zo doelmatig mogelijk verloop van de invoer, 
gezien de enorme schaarste aan allerlei goederen van grote impor
tantie, een eerste vereiste.
Reeds tijdens de bezetting gold door de Deviezenverordening 1940 
en daarna door het Deviezenbesluit 1941 een deviezenregime, met 
het Deviezeninstituut als belangrijkste uitvoerend orgaan. Dit regime 
kwam in de plaats van de op 10 mei 1940 getroffen regeling, waarbij 
het deviezenverkeer tijdelijk geheel was stopgezet. Het bezettings- 
regime kenmerkte zich door een stelsel van vergunningen voor het 
betalingsverkeer met het buitenland en door de mogelijkheid tot vor
dering van deviezen (goud, edele metalen, betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, effecten e.d.). Na de bevrijding werd het ver
vangen door een stelsel, gebaseerd op het Besluit Deviezenblokkering 
van 16 september 1944, Stbl. E 89, dat het deviezenverkeer opnieuw 
in beginsel geheel stillegde en de bevoegdheid tot het verlenen van 
ontheffing van verbodsbepalingen bij de minister van Financiën en
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het Militair Gezag legde; deze bevoegdheid werd na de bevrijding van 
het gehele land gedelegeerd aan De Nederlandsche Bank.
Met het Deviezenbesluit 1945, Stbl. F 222, dat op 20 oktober 1945 van 
kracht werd, kreeg het deviezenverkeer een nieuwe regeling, die be
houdens de bepalingen omtrent de tenuitvoerlegging gelijkenis ver
toonde met het in de bezettingstijd geldende regime. Het algemene 
deviezenbeleid berustte voortaan bij vijf ministers: die van Financiën, 
Handel en Nijverheid, Buitenlandse Zaken, Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en Overzeese Gebiedsdelen. Zij konden hun be
voegdheden overdragen aan een Commissie van Vertegenwoordigers, 
waarin ook de president van De Nederlandsche Bank een lid mocht 
benoemen. De Nederlandsche Bank werd belast met de uitvoering van 
de regeling van het deviezenverkeer, voor rekening en risico van de 
staat. Ook tot het verlenen van deviezenvergunningen werd De Neder
landsche Bank uitdrukkelijk bevoegd verklaard. Het Deviezenbesluit 
1945 handhaafde de mogelijkheid van vordering van wat onder de
viezen kon worden begrepen. Zo hebben in de eerste helft van 1946 
en later vorderingen van goud, edele metalen, buitenlandse betaal
middelen en vooral buitenlandse vorderingen en effecten plaatsge
had.116

d. D e bilaterale monetaire akkoorden
Behalve tot het voeren van een gecentraliseerd deviezenbeleid moest de 
Nederlandse regering, in afwachting van het op gang komen van een 
multilateraal betalingsverkeer, haar toevlucht nemen tot het sluiten 
van bilaterale monetaire akkoorden. De grondslagen voor deze ak
koorden werden in Londen gelegd. Daar werd ook een begin gemaakt 
met het afsluiten van akkoorden, het eerst met België (1943), welk 
akkoord model heeft gestaan voor de overige, hierna te noemen 
overeenkomsten. Voorop stond dat de regering niet wilde terugkeren 
naar het vooroorlogse clearingsysteem en niet wilde vervallen in een 
systeem, waarbij ter saldering van de betalingsbalans regelmatig goud- 
remises van of naar het buitenland zouden dienen plaats te vinden. 
Zolang Nederland bleef aangewezen op bilaterale akkoorden, zou aan 
hoge eisen moeten worden voldaan, wilde men een bilateraal even
wicht in het handels- en dienstenverkeer bereiken. De correctieven 
van de gouden standaard: een binnen de goudpunten flexibele wissel
koers en goudbewegingen zodra de koers een van de goudpunten 
overschreed, waren immers verdwenen, terwijl de evenwichtherstel- 
lende factor van internationale kredietverlening op korte termijn door 
de deviezen controle nauwelijks nog functioneerde; daarbij kwam dat 
men niet kon rekenen op spontane goederen- en dienstenstromen, uit
gelokt door variaties in de wisselkoers. Het bilaterale evenwicht zou 
daarom alleen nog tot stand kunnen komen door de in- en uitvoer
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aan een programma te binden. Maar ook bij de meest nauwkeurige 
planning zouden toch schommelingen op de betalingsbalans blijven 
voorkomen. De te sluiten betalingsverdragen zouden daarom de nodige 
veerkracht moeten bezitten, hetgeen zou worden gerealiseerd, doordat 
de partijen elkaar kredietmarges zouden toestaan ter voorziening in 
een tijdelijk tekort.
Van het allereerste begin af liet de regering er geen twijfel over be
staan dat zij de bilaterale verdragen als een noodoplossing beschouwde 
en dat zij de voorkeur gaf aan de situatie, dat deviezenoverschotten, 
verkregen in het verkeer met bepaalde landen, vrijelijk zouden kunnen 
worden besteed tot dekking van de tekorten op de betalingsbalans met 
andere landen. Daarom zou ook in de meeste tweezijdige monetaire 
verdragen de clausule worden opgenomen dat de verdragen te zijner 
tijd, waneer de overeenkomsten van Bretton Woods zouden worden ge- 
effectueerd, in het multilaterale transferstelsel zouden worden opge
lost; bovendien zouden de verdragen de bepaling bevatten dat trans
acties met derde landen via het betreffende monetaire akkoord konden 
worden verrekend, mits de beide partners daarvoor hun toestemming 
hadden gegeven.
Eind 1945 waren dergelijke verdragen gesloten met België, Engeland, 
Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, Noorwegen, Zweden. In de loop van 
de eerste helft van 1946 zouden daar nog bijkomen Denemarken, 
Frankrijk en Portugal en op een enigszins andere basis Finland, in de 
tweede helft van 1946 gevolgd door Italië, Oostenrijk, Spanje en 
Joegoslavië. Per 30 juni 1946 stond Nederland alleen ten opzichte van 
Denemarken credit; uit alle andere landen werden dus meer goederen 
en diensten betrokken dan daaraan werden geleverd.117 
De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer betuigde in het 
Voorlopig Verslag op de Nota betreffende enige aspecten van het 
gevoerde financiële beleid haar instemming met de wijze, waarop van 
de zijde van de regering op monetair terrein ten aanzien van het 
buitenland te werk werd gegaan.
Daartegenover waren er enkelen, die om moeilijk te doorgronden 
redenen liever een hervatting van het vooroorlogse clearingsysteem 
hadden gezien. Onder vigueur van de bilaterale akkoorden moest 
er, zo luidde hun voornaamste grief, met vreemde valuta worden be
taald, terwijl in het clearingstelsel Nederlanders schuldeisers van de 
staat waren; zou de guldenkoers zich in ongunstige richting ont
wikkelen, dan kon Nederland daarmee in zeer ernstige financiële 
moeilijkheden geraken, te meer daar men in hoofdzaak op buiten
landse kredieten was aangewezen.118 In de Memorie van Antwoord 
merkte Lieftinck op dat hem de bezwaren niet al te duidelijk waren ge
worden en wees hij nog eens op de lange wachttermijnen, die de door
slag hadden gegeven om het clearingsysteem af te wijzen, terwijl hij
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de koersgarantie in de meeste akkoorden een grote verbetering noemde 
vergeleken met de clearingverdragen.119

e. D e buitenlandse leningspolitiek
Voor de financiering van de invoer van de voor de wederopbouw nood
zakelijke grondstoffen en productiemiddelen waren, door het weg
vallen van de normale creditposten van de betalingsbalans (kapitaals- 
revenuen, betalingen voor dienstprestaties -  vooral scheepvaart -  en 
de opbrengsten van de export), nog slechts twee bronnen voorhanden: 
de opbrengst van de Nederlandse beleggingen in het buitenland en 
eventueel de verkoop van deze beleggingen en vervolgens buiten
landse kredieten en leningen. In feite kwam alleen de laatste bron 
in aanmerking, omdat de ontdooiing van de beleggingen, sinds mei 
1940 geblokkeerd om te voorkomen dat zij in handen vielen van de 
bezetter, slechts moeizaam verliep in verband met de eisen die in het 
bijzonder vanuit het herstel van het rechtsverkeer aan de eventuele 
rechthebbenden moesten worden gesteld. Overigens zouden de be
leggingen alleen in uiterste noodzaak mogen worden aangesproken.120 
In zijn Nota betreffende enige aspecten van het gevoerde financiële be
leid onderscheidde Lieftinck drie fasen in de buitenlandse lenings
politiek. De eerste fase viel vóór de bevrijding. De regering nam kre
dieten op ter financiering van de voorbereiding van het herstel en de 
aankopen werden vooral op consumptiegoederen gericht; de kredieten 
stonden in geen enkel verband tot de regeling van het betalings
verkeer met de betrokken landen. In de tweede en derde fase, vallende 
na de bevrijding, werd de kredietverlening wel nauwkeurig afgestemd 
op de regeling en prognose van het betalingsverkeer. Aanvankelijk 
werden slechts kortlopende kredieten verkregen, maar dat werd weldra 
anders. Met de kortlopende kredieten kon in de ergste nood van de 
eerste na-oorlogse weken worden voorzien, maar voor een structurele 
verbetering van de situatie waren langlopende kredieten onontbeer
lijk; immers het te overbruggen tijdvak tussen de invoer van kapitaal
goederen en grondstoffen en de met behulp daarvan te herstellen 
goederenuitvoer zou niet bepaald van korte duur zijn. In de tweede 
fase was het nog uitsluitend de regering, die bij het afsluiten van de 
kredietovereenkomsten het initiatief nam, maar, zo schreef Lieftinck 
in januari 1946, dit afsluiten diende zo spoedig mogelijk door het 
particuliere bedrijfsleven te worden overgenomen, onder toezicht van 
de overheid, waarmee men dan terecht kwam in de derde fase.121 
Ook voor dit onderdeel van Lieftincks beleid toonde de Tweede 
Kamer in het Voorlopig Verslag op de Nota grote waardering, in 
het besef dat de kredietovereenkomsten onontbeerlijk waren.122 Som
migen vroegen zich wel af, of de kredieten, nu zij gedeeltelijk voor
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de aanschaf van voedingsmiddelen en dus voor improductieve uit
gaven werden gebruikt, niet het gevaar van een zekere inflatoire 
werking in zich droegen, maar in de Memorie van Antwoord123 
stelde Lieftinck hen gerust door erop te wijzen dat in de eerste tijd de 
beschikbare goederenhoeveelheid toenam en niet de circulatie en dat 
de kredieten dus eerder een deflatoir karakter droegen; het gevaar ont
stond pas later als gevolg van de noodzakelijkheid om meer goederen 
te exporteren om voor rente en aflossing van de leningen deviezen te 
verkrijgen, maar deze ontwikkeling kon, aldus Lieftinck, over een 
aantal jaren worden gespreid, zodat een plotselinge verandering in het 
prijsniveau niet behoefde op te treden.
Sommigen vonden het voornemen van de regering om het afsluiten 
van de kredietovereenkomsten aan particulieren over te laten, minder 
gelukkig, omdat de regering in de meeste gevallen betere voorwaarden 
kon bedingen en grotere bedragen tegelijk kon opnemen.
Verder wilde men weten, of een gedeelte van de kredieten had ge
diend ter financiering van de opleiding van Nederlandse militairen in 
'Engeland en Amerika. Uit de opmerkingen van Lieftinck hierover 
kon worden opgemaakt dat dit alleen was voorgekomen ten aanzien 
van de mariniers-opleiding in Amerika, waarvoor sedert het aflopen 
van de Amerikaanse leen- en pachtwet per 1 september 1945 contante 
betalingen werd gevorderd; als gevolg daarvan was de opleiding zo 
snel mogelijk naar Nederland o ver gebracht.124
Ten slotte gaf men uiting aan zijn twijfel over de doelmatigheid en de 
kwaliteit van de in de eerste fase aangekochte verbruiksgoederen. 
Lieftinck ging hier niet rechtstreeks op in, maar vroeg wel om enige 
clementie, want „met name gedurende de periode, voorafgaande aan 
de bevrijding en in mindere mate ook nog daarna, (hebben) de Re- 
geeringsbureau’s in het buitenland voor een zeer moeilijke taak . . .  ge
staan, daar de gegevens ontbraken om vast te stellen, welke goederen 
eerste prioriteiten verdienden, terwijl bovendien dikwijls op zeer kor
ten termijn een beslissing moest worden genomen omtrent den aan
koop van schaarsche goederen, die op een bepaald moment werden 
aangeboden”. Inderdaad vormde het aankoopbeleid in het buitenland 
gedurende de eerste maanden van Lieftincks ministerschap een voort
durend op de agenda van de Raad voor Economische Aangelegen
heden terugkerend punt. Van coherentie was weinig sprake, voor
namelijk als gevolg van de incompetentie van de Nederlanders, die in 
Londen waren belast met de uitvoering van het beleid. In september 
1945 werd dan ook ten behoeve van de coördinatie de Verificatie- 
commissie Aankopen in het Buitenland ingesteld, waarin vertegen
woordigers van de ministers van Handel en Nijverheid, van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, van Verkeer en Energie, van Open
bare Werken en Wederopbouw en van Financiën zitting namen samen
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met de Directeur-Generaal voor de economische betrekkingen met 
het buitenland, dr. Speekenbrink. Na de jaarwisseling bleken de aan
kopen vooral in de Verenigde Staten allesbehalve vlot gerealiseerd 
te kunnen worden, in welk verband Lieftinck niet schroomde om in 
kleine kring het te hebben over „Amerikaanse chicanes”.125 
Overigens was eenieder diep doordrongen van Nederlands afhanke
lijkheid van buitenlandse steun. Het kostte Lieftinck dan ook geen 
enkele moeite om te worden gemachtigd voor het afsluiten van buiten
landse kredieten en leningen tot zeer hoge bedragen. Bij KB van 
13 september 1945, Stbl. F 174, ontving hij machtiging tot een bedrag 
van ƒ 2 miljard,126 hoewel het kabinet aanvankelijk minder ver had 
willen gaan. Dat laatste moet dan worden verklaard uit het geringe 
zicht dat men had op de situatie. Vroeg Lieftinck in eerste instantie 
machtiging tot een bedrag van ƒ 3 miljard, op 31 juli 1945 ging de 
Ministerraad niet verder dan ƒ 750 miljoen boven de ƒ 900 miljoen, 
waarvoor op dat moment reeds overeenkomsten waren afgesloten, 
maar een week later reeds verhoogde het kabinet de marge tot ƒ 2 mil
jard.127 Ook het parlement toonde grote inschikkelijkheid tegenover 
Lieftinck. Dat bleek niet alleen bij de schriftelijke behandeling van 
de Nota betreffende enige aspecten van het gevoerde financiële be
leid, maar ook bij het totstandkomen van de Leningwet 1946 (5 juni
1946, Stbl. G 143), op grond waarvan Lieftinck voor ƒ 1 miljard geld
leningen in Nederlandse munt mocht aangaan en ook nog eens voor 
ƒ 500 miljoen in buitenlandse munt mocht lenen; de beide Kamers 
gaven de gevraagde machtiging zonder noemenswaardige discussie, de 
Tweede Kamer op 7 mei en de Eerste Kamer op 4 juni 1946.

7. De vergoeding van de materiële oorlogsschade
Behalve schriftelijk naar aanleiding van de Nota’s heeft het nood- 
parlement, vooral de Tweede Kamer, ook enige gelegenheid gekregen 
om mondeling met Lieftinck van gedachten te wisselen over het fi
nanciële beleid. De discussie over de gevraagde machtiging met be
trekking tot de begrotingen voor 1945 en 1946 is reeds behandeld, 
hier zal worden ingegaan op de vergoeding van de oorlogsschade. 
Daarover was in de Nota omtrent een aantal punten van Regerings
beleid een en ander opgemerkt,128 zodat de Tweede Kamer daarop in 
een openbaar debat kon reageren
De tijdens de bezetting getroffen regelingen inzake vergoeding van 
oorlogs- en bezettingsschade129 werden na de bevrijding op grond van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen van 17 september 1944, Stbl. E 93, 
geschorst, zodat afwikkeling van schadegevallen onmiddellijk stokte. 
Weliswaar kwam op 16 juni 1945 het Besluit Overgangsregeling 
Oorlogsschade, Stbl. F 98, tot stand, maar dat regelde uitsluitend re
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gistratie, onderzoek en taxatie van de schade en opende slechts de 
mogelijkheid enerzijds tot voorschotten en kredietverlening, ander
zijds tot financiering door de staat van het herstel van schade aan 
onroerend goed, zonder dat hierbij een uitspraak kwam over de om
vang van de schadevergoeding.
Hoewel in het kabinet al op 27 augustus 1945 overeenstemming was 
bereikt over de grondslagen van een nieuw KB,130 verscheen dit KB 
pas begin november. De onderhandelingen tussen de betrokken mi
nisters (Handel en Nijverheid, Openbare Werken en Wederopbouw, 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en Financiën) over de 
concrete normen, volgens welke de oorlogsschade zou worden ver
goed, verliepen kennelijk uiterst moeizaam vanwege de door de fi
nanciële situatie ingegeven geringe soepelheid van Lieftinck. Maar 
het kabinet stond onder een geweldige druk om spoed te betrachten, 
want de onzekerheid ten aanzien van de regeringsplannen had een 
ernstig remmende uitwerking op de herstelwerkzaamheden: zolang 
niet bekend was wat de staat op zich wilde nemen, heerste er een 
stemming van afwachten.
Op 9 november 1945 kwam dan het Besluit op de Materiële Oorlogs
schaden 1945, Stbl. F 225, tot stand. Er werd een bijdrage toegezegd 
voor hier te lande toegebrachte oorlogsschade aan onroerende goe
deren, aan roerende goederen samenhangende met bedrijf of beroep 
en aan huisraad, mits toebehorende aan Nederlandse onderdanen of 
Nederlandse rechtspersonen. Publiekrechtelijke lichamen als gemeen
ten vielen buiten deze regeling.131 De bijdrage beliep het verschil tus
sen de waarde van het goed voor en na de beschadiging, uitgaande 
niet van de vervangingswaarde, maar van de waarde zoals die op 9 
mei 1940 gold. Bepaalde zaken als geld, geldswaardige papieren, goe
deren die geen handelswaarde hadden, genotartikelen en goederen die 
ter voldoening aan een algemene maatregel van de bezetter door de 
houders waren ingeleverd,132 werden uitgesloten en voor allerlei luxe 
goederen als bontmantels, sieraden, tafelzilver, werd een maximum- 
bijdrage per gezin toegekend. Bovendien werd voor de per gezin en 
per schadegeval toe te kennen bijdrage een op de huurwaarde en de 
klasse der gemeente gebaseerd maximum vastgesteld.
In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid liet het 
kabinet als uitgangspunt van het Besluit gelden „de overtuiging, die 
in breede kringen leeft, dat de schade, welke aan de economische 
goederen van een deel van het Nederlandsche volk door oorlog is 
toegebracht, door de getroffenen ten behoeve van het geheele volk is 
geleden. Het Nederlandsche volk heeft, door verzet te bieden, col
lectief have en goed in de waagschaal gesteld. Het besef, dat men de 
schade, die daaruit voortvloeit, ook collectief moet dragen, verdient
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in een daad van het geheele volk te worden omgezet. Uit laatst be
doelde overweging vloeit tevens voort, dat algemeen een bijdrage in de 
schade wordt verleend en dat de tegemoetkomingsregeling in oorlogs
schade niet is beperkt tot de gevallen, waarin de noodzaak daartoe, 
in verband met financieel onvermogen, blijkt.” Dus de vergoeding zou 
worden vastgesteld ongeacht de persoonlijke welstand van de be
trokkene.
De bijdrageregeling had alleen betrekking op schade aan stoffelijke 
goederen, omdat deze, aldus de Nota, „psychologisch geheel anders 
wordt gewaardeerd dan de schade aan andere vermogensbestanddee- 
len” zoals bv. koersverlies, bedrijfsschade of verlies van een betrekking; 
dit laatste soort schaden behoorde tot de gewone levensrisico’s en was 
bovendien ten dele kwantitatief onmeetbaar. De schade aan goederen 
was daarentegen van geheel andere aard en raakte tevens de bestaans
basis van het volk als geheel; met de vergoeding daarvan was mede 
een groot sociaal-economisch belang gediend. „Bij de regeling der bij
dragen in deze schade staat het herstel van ’s Lands welvaartsbronnen 
zelf op de voorgrond, niet het integrale herstel van individueele 
vermogensposities. De bedoelde regeling heeft dan ook de strekking 
een algemeenen grondslag te leggen voor de materieele reconstructie 
van ons land. Zij richt zich daarbij welbewust op het sociaal-econo
misch en financieel verantwoorde minimum.”
Als doorslaggevend motief voor de berekening naar de waarde per 
9 mei 1940 in plaats van naar de vervangingswaarde vermeldde de 
Nota „dat verstandig financieel beleid slechts de verleening eener 
tegemoetkoming in de geleden schade gedoogde. Een algeheele schade
loosstelling, die op de vervangingskosten zou moeten zijn ingesteld, 
moet onaanvaardbaar worden geacht, zoowel wegens de onoverzien
bare financieele consequenties daarvan voor ’s lands financiën, als 
wegens de gevreesde inflatorische werking, indien loon- en prijsbe- 
heersching zou worden blootgesteld aan de onuitputtelijke koopkracht, 
die zou ontstaan, indien van Overheidswege eenmaal een volledige 
vergoeding van de herstelkosten in uitzicht zou zijn gesteld.” Een 
stelsel van rentedragende en in sommige gevallen renteloze kredieten, 
te verlenen door de Nederlandse Middenstandsbank en de per 31 ok
tober 1945 opgerichte Herstelbank133 en later ook door de landbouw- 
kredietbanken, zou de gevolgen van een eventuele ontoereikendheid 
van de vergoeding opvangen; hierbij moet wel worden opgemerkt dat 
de Herstelbank in de regel geen taak had ten aanzien van de woning
bouw.
Wat de dekking van de uitgaven betrof wilde het kabinet teruggrijpen 
op de gedachte van averij-grosse, in die zin dat het gemeenschappelijk 
ondergane gevaar tot eis stelde dat door allen de nodige offers werden 
gebracht. „De gevaarsgemeenschap moet dan aldus worden gezien,
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dat de geheele oorlog als schadegeval en de geheele volkshuishouding 
als ’een schip’ wordt beschouwd. De schade zal dan moeten worden 
omgeslagen naar het totale vermogensbelang.” Dit leidde ertoe de 
middelen te vinden uit de algemene belastingheffing, met name uit de 
vermogensheffing ineens en de vermogensaanwasbelasting. „Voor- 
zoover de materiële oorlogsschade ten laste van de gemeenschap kan 
worden gebracht, dient zij derhalve door het geheele vermogensbezit 
der volksgemeenschap te worden gedragen.”
De meeste aandacht trok de terzijdestelling van de vervangingswaarde 
als maatstaf voor de vergoeding. Dat mocht dan met redelijke fi
nanciële redenen zijn gemotiveerd, in het Kamerdebat zou hierover 
een hartig woord worden gezegd. Onmiddellijk na het bekend worden 
van de regeling was in de getroffen gebieden een storm van protest 
opgestoken. Er ontstonden verenigingen en stichtingen van gedu
peerden en eind november 1945 kwam het zelfs tot een landelijke 
federatie van oorlogsslachtoffers, die naar eigen schatting voor de 
eisen van 800.000 personen opkwam! In januari 1946 verschenen 
weliswaar twee uitvoeringsbeschikkingen, die in enkele gevallen, waar 
het huisraad betrof, extra toeslagen toekenden, maar veel van de on
vrede namen zij toch niet weg, nog afgezien van het feit dat zij pas twee 
maanden na inwerkingtreding van het KB tot stand kwamen: het 
ging immers om acute nood.
Overigens had het punt van de vervangingswaarde ook de aandacht 
van het kabinet gehad. In het beraad op 27 augustus 1945 was het 
Ringers geweest, als minister van Openbare Werken en Wederopbouw 
een van de naast betrokken bewindslieden, die vergoeding op basis 
van de waarde van 9 mei 1940 een moeilijk te verteren zaak vond, om
dat de slachtoffers op deze wijze in feite voor een aanmerkelijk ge
deelte van de werkelijke schade zelf moesten opkomen; hij wenste 
deze kwestie open te laten, totdat het parlement kon worden gehoord. 
Maar Lieftinck gaf geen krimp, ook niet tegenover Schermerhom, die 
zich afvroeg of het niet mogelijk was om zonder meer een zeker per
centage van de geschatte reparatiekosten uit te keren; bij stijging van 
lonen en prijzen zou dat volgens Lieftinck leiden tot hogere schade
loosstelling en zou het moment van taxatie ten onrechte beslissen over 
het bedrag van de schadevergoeding.
Dit kabinetsberaad was een van de weinige keren tijdens de gehele 
kabinetsperiode dat Lieftinck op een belangrijk onderdeel van zijn 
voornemens moest buigen voor zijn collega’s. Het betrof hier de voort
zetting van een regeling van minister Huysmans, op grond waarvan de 
kosten van maatregelen om herstelbaar beschadigde woningen weer in 
redelijk bruikbare toestand te brengen voor rekening van de staat 
kwamen, tot een maximum van ƒ 3000,— per object. Lieftinck voelde
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niet veel voor continuering van deze regeling, omdat anders voor de 
eerste ƒ 3000,— alleen werd gekeken naar de reparatiekosten, terwijl 
voor het verdere gedeelte der schade de op 9 mei 1940 geldende 
prijzen een beslissende rol speelden. Maar Ringers verzette zich met 
kracht tegen het laten vervallen van Huysmans’ regeling. Dat zou un
fair zijn tegenover de gevallen die op grond van materiaalgebrek, dus 
buiten eigen schuld om, tot dan toe niet van de regeling hadden kun
nen profiteren. Hij had bovendien laten berekenen dat handhaving 
van de regeling, uitgaande van 273.000 in aanmerking komende 
panden, slechts ƒ 15 a 20 miljoen meer zou kosten dan wanneer Lief
tincks voorstel zou worden gevolgd. Toen ook Schermerhom en Drees 
zich voor handhaving uitspraken, ging Lieftinck door de knieën. Een 
poging om de „schade” te beperken door de woorden „per object” 
door „per persoon” te vervangen, zag hij eveneens mislukken: het 
kabinet vond het weliswaar niet geheel bevredigend, waneer iemand 
met tien huizen, die elk een schade van ƒ 3000,— hadden, voor 
ƒ 30.000,— voor rekening van de staat kon repareren, maar ander
zijds zou het nog tot veel groter onbillijkheden komen, wanneer bv. 
een maatschappij als de NV Grondbezit voor al haar beschadigde 
woningen slechts eenmaal een bedrag van ƒ 3000,— door de staat 
zou zien uitgekeerd.
Alvorens nader in te gaan op het Kamerdebat naar aanleiding van de 
betreffende passages in de Nota omtrent een aantal punten van Re
geringsbeleid, moet erop worden gewezen dat de kwestie van de ver
goeding van de materiële oorlogsschade vanaf het begin een bijzonder 
karakter heeft gehad, en wel speciaal vanwege het regionale aspect 
van de zaak. Door het verloop van de oorlogshandelingen bij de be
vrijding waren het de drie zuidelijke provincies en een groot deel van 
Gelderland, welke verreweg het zwaarst waren getroffen door oorlogs
schade, en deze gebieden zouden zonder een behoorlijke vergoedings
regeling een zo zware slag lijden dat zij voor onafzienbare tijd tot 
onderontwikkelde gebieden zouden afzakken. Dit bracht mee dat de 
eis van vergoeding op basis van vervangingswaarde -  door de gedu
peerden met kracht gesteld -  in bepaalde partijen en met name in 
de KVP moeilijk was te weerstaan en dat de theorie dat hier geen 
rechtsgrond bestond voor een dergelijke vergoeding en dat de regeling 
zoals door de regering tot stand gebracht in haar hoofdbeginselen niet 
onredelijk was, al spoedig werd geassocieerd met onvoldoende bekom
merdheid om de belangen van het zuiden des lands en met over
schatting van het westelijke, het Hollandse, belang.
De debatten vonden plaats op 23 en 24 januari 1946134 en brachten 
de Kamer in een gesloten front tegenover het kabinet c.q. de eerst
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verantwoordelijke bewindsman, Lieftinck. Alle sprekers, twaalf in 
totaal, waren het er over eens dat uit het handhaven van de waarde per 
9 mei 1940 als basis voor de vergoeding ten gevolge van het gestegen 
prijspeil en de devaluatie van de gulden groot onrecht voortvloeide, 
ja dat dit handhaven in schrijnende tegenstelling was met de zo zeer 
benadrukte collectieve plicht om de gevolgen van de oorlogsramp met 
vereende krachten te dragen: dat laatste had van meet af aan de indruk 
gewekt dat een ieder de gelegenheid kreeg om weer een behoorlijk be
staan op .te bouwen, maar niet, wat in de praktijk bleek, dat de 
zwaarst getroffenen ook de zwaarste lasten kregen te dragen. Ieder
een onderstreepte het standpunt van de regering ten aanzien van de 
collectieve plicht; ook aanvaardde men dat herstel in de oorspronke
lijke toestand niet het beslissende criterium kon zijn, dat terugkeer 
naar luxe niet door de overheid werd gesteund; maar men kon niet 
inzien hoe te rechtvaardigen was dat de slachtoffers een vergoeding 
kregen waarmee zelfs in de noodzakelijkste levensbehoeften niet kon 
worden voorzien.
Van alle kanten werd Lieftinck met voorbeelden voorgehouden dat 
de gedupeerden met de regeling op basis van de waarde per 9 mei 
1940 niet uitkwamen. Daarbij kregen het herstel van woningen en de 
vervanging van het huisraad speciale aandacht. Met name de koppeling 
van de vergoeding aan de huurwaarde vond bij niemand genade. Dat 
men kredieten kon krijgen, indien de vergoeding niet toereikend was, 
werd nauwelijks gezien als een bijdrage aan de wederopbouw: de 
lasten zouden een dermate grote omvang aannemen, dat betrokkene 
tot in lengte van jaren eronder gebukt zou gaan en daarom geneigd was 
van het herstel af te zien. Een voorbeeld. IJsselmuiden (RKSP-KVP) 
verwees naar een berekening van het gemeentelijk bureau voor So
ciale Zaken te Arnhem dat een arbeidersgezin met twee kleine kinde
ren zich een eenvoudige passende inventaris kon aanschaffen voor 
ƒ 5614,—, maar dat zo’n gezin, indien alles verloren was geraakt, 
slechts een maximale vergoeding van ƒ 3000,— kon krijgen, met alle 
gevolgen van dien voor kleding, linnenkast en inrichting van de wo
ning.135 Een ander voorbeeld, gegeven door Schilthuis. Een pand, door 
bombardement verwoest, had op 9 mei 1940 een waarde van 
ƒ 50.000,— ; als het toen had moeten worden gebouwd, had het al 
ƒ 75.000,— gekost, in 1946 zou dat bedrag zeker ƒ 150 a 200.000,— 
zijn. De vergoeding bedroeg ƒ 50.000,— terwijl de rest in de vorm van 
kredieten beschikbaar kon komen.136
Het algemeen gevoelen was dat het spreken over een collectieve plicht 
in loze kreten dreigde te ontaarden, nu het merendeel van de schade 
door de slachtoffers zelf moest worden gedragen. Van den Heuvel 
(ARP) keerde zich in dit verband tegen de opmerking in de Nota over 
niet te overziene financiële consequenties in geval voor een andere
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basis dan de waarde per 9 mei 1940 werd gekozen: „Deze niet te 
overziene bedragen (zijn) niets anders . . .  dan de som van de overge
bleven schade der oorlogsslachtoffers. Deze te kort betaalde bedragen 
vormen een niet te overziene debacle voor een groot aantal slacht
offers. Het is aan niemand duidelijk te maken waarom de Staat, onze 
totale bevolking dezen last niet kan dragen en 5 pet., dat geacht wordt 
het aantal slachtoffers te zijn, dier bevolking wel. Dat is toch niet in 
ernst vol te houden.”137 En Droesen (RKSP-KVP), die er niet van 
overtuigd was dat met het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden 
1945 de grens van het mogelijke was bereikt, vroeg zich af „of de 
financieele consequenties op den duur zooveel geringer zouden zijn, 
als men de 7 of 8 pet, van het Nederlandsche volk den vollen last 
laat dragen, met als noodwendig gevolg, verpauperde dorpen, steden 
en streken, waar de bedrijven niet op gang kunnen komen en waar 
dientengevolge de armoede een stempel voor jaren op zal drukken.”138 
De KVP-fractie, met vier sprekers in dit debat een heel gewicht, leek 
weinig moeite te hebben om deze vraag ontkennend te beantwoor
den, te meer daar de bedoelde dorpen, steden en streken voorname
lijk in het zuiden des lands moesten worden gezocht. Teulings, de be
langrijkste spreker van de KVP-fractie, stelde het probleem in alle 
scherpte. Uiteraard was hij het ermee eens dat er een zuinig en ver
standig financieel beleid moest worden gevoerd, maar dat betekende 
nog niet dat het algemeen welzijn daaraan moest worden opgeofferd. 
In de uitdrukking „onoverzienbare financiële consequenties” kon hij 
dan ook niet meer zien dan een groot woord. In de miljoenennota
1945 was het totaal aan schadevergoedingen begroot op ƒ 3 miljard.139 
Stel nu, aldus Teulings, dat de waarde per 9 mei 1940 werd verlaten 
en er werd gekozen voor een waarde op een billijkere grondslag, dan 
zou de schade-uitkering ƒ 4 of 5 of 6 miljard worden, maar was zo’n 
bedrag „onoverzienbaar”? „Wanneer men de debetposten van de 
openingsbalans, buiten de pro-memorieposten, die de Minister in zijn 
financieele Nota geeft, optelt, dan komt men op een zoodanig bedrag 
(25V2 milliard gulden!), dat ik niet kan inzien, dat het algemeen fi
nancieel beleid in absoluten zin noodzaakt tot een vaststelling van den 
grondslag der oorlogsschaderegeling, die algemeen -  en te recht -  als 
onbevredigend, ja, als onrechtvaardig wordt gevoeld. Niet dat ik het 
standpunt zou willen bepleiten, dat 1 of 2 milliard méér op de debet- 
zijde van de Staatsbalans er niet op aan zou komen. . .  Maar deze 
mindere verzwaring, want daar komt het op neer, mag men niet na
streven of trachten te bereiken op de ruggen van de oorlogsgetroffe
nen. De datum van 9 Mei 1940 is in dit verband niet anders geworden 
dan een fictie, een willekeurigheid en meer dan dat, een ergernis.” 
Bovendien „wanneer -  in plaats van wat nu het geval is geweest -  de 
Voorzienigheid het eens zóó had geleid, dat niet alleen de provincies
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Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en hier de stad ’s-Gra- 
venhage zeer zwaar door het oorlogsgeweld van 1944-1945 waren ge
teisterd en wij bij de bevrijding nog grootere ongelukken hadden be
leefd, er strijd was gevoerd in de vesting Holland, dan hadden wij toch 
óók de consequenties moeten aanvaarden, consequenties, die voor dat 
geval werkelijk ’onoverzienbaar’ zijn te noemen, . . .  maar die toch 
ook hadden moeten worden geregistreerd en ook in het systeem, dat 
de Regeering thans naar voren brengt, door ons volk collectief hadden 
moeten worden gedragen en tot veel hoogere schadecijfers zouden heb
ben geleid.”140
De Kamer toonde zich eensgezind in het afwijzen van een vergoeding 
naar de waarde per 9 mei 1940, maar over de vraag, welke regeling 
dan wel acceptabel was, liepen de meningen uiteen; daarvoor sprak 
het financiële argument te zeer menigeen aan. De voorstellen va
rieerden van ruime uitzonderingen op de bestaande regeling via het 
verhogen van de waarde per 9 mei 1940 met een bepaald percentage 
tot invoering van de vervangingswaarde als uitgangspunt.
Hoewel iedereen dus een aanpassing van het Besluit wenselijk vond, 
zodat verloren gegane of beschadigde goederen binnen redelijke gren
zen werkelijk konden worden vervangen, waren er toch maar weinigen 
die hun gedachten lieten gaan over de dekking van de meerdere uit
gaven. Sommigen verwachtten kennelijk nogal wat van de schade
vergoeding, die van Duitsland kon worden geëist. Schilthuis waar
schuwde evenwel voor te hoge verwachtingen, gezien de toestand 
waarin de oorlog Duitsland had gebracht.141 En diegenen die zich een 
rooskleurige voorstelling maakten van vergoeding langs de weg van 
annexatie van Duits grondgebied, konden van Bierema horen dat 
zij er verstandig aan deden zich over dit vraagstuk niet al te warm'te 
maken, omdat uiteindelijk de grote mogendheden het hier voor het 
zeggen hadden.142
De vrees voor inflatoire werking van de uitkeringen bij een ruimere 
schadevergoeding, zoals in de Nota uitgedrukt ter verdediging van de 
keuze voor vergoeding op basis van de waarde per 9 mei 1940, kwam 
menigeen enigszins overdreven voor; wellicht moet ook hierin een 
reden worden gezien voor het feit dat er zo massaal werd aangedron
gen op verruiming van de vergoeding, zonder dat even massaal werd 
aangegeven waar de middelen voor de hogere uitgaven konden wor
den gevonden. Van den Heuvel,143 Mes (RKSP-KVP),144 Droesen145 
en Teulings146 zagen in ieder geval geen reden voor bezorgdheid, in
dien er maar voor werd gewaakt dat er geen gelden in circulatie kwa
men zonder dat zij ook daadwerkelijk konden worden besteed.
De belangrijkste opmerkingen over de dekking kwamen van Hof
stra,147 die trouwens om principiële redenen een geheel andere be-
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nadering van dit probleem voorstond. De rechtsgrond, door de re
gering aangevoerd voor de vergoeding van de materiële oorlogs
schade, aanvaardde Hofstra van harte; hij zag hierin een doorbreking 
van het individualisme. Maar die rechtsgrond besliste zijns inziens 
nog niet over de norm bij de vergoeding. De gemeenschapsgedachte 
bracht volgens hem mee, „dat de sterken behooren te staan voor de 
zwakken, maar zij brengt in veel mindere mate mede, dat ook de 
zwakken behooren te staan voor de sterken”. De rechtvaardigheid 
eiste niet dat velen gingen offeren om „zeer gefortuneerde mensen in 
hun fortuin te handhaven of te herstellen”. Hierin school naar zijn 
mening een eerste argument voor het toepassen van een „zekere kor
ting”. Een tweede motief was voor hem dat geen vergoeding bleek te 
worden toegekend voor andere dan materiële oorlogsschade; voor 
onderduikers die hun spaarpenningen hadden moeten aanspreken, 
mensen die aan gezondheid hadden ingeboet, ondernemers die hun 
bedrijf niet hadden kunnen voortzetten en zo bedrijfsschade hadden 
geleden, voor hen was er geen regeling getroffen. Hofstra nam aan dat 
„een zekere garantie” wél kon worden gegeven voor bepaalde „ver
worven rechten”, niet voor ieders inkomen. Maar als het geven van 
een vergoeding aan de een een daad van recht was, dan was het dik
wijls een daad van onrecht tegenover een ander, die niet voor schade
vergoeding in aanmerking kwam. Ook daarin lag zijns inziens dus een 
motief voor een korting. Het verdere motief was dan gelegen in de 
financiering. In dat verband achtte Hofstra het onjuist dat de Nota de 
voorstelling gaf dat de oorlogsschade door middel van de vermogens- 
aanwasbelasting en van de heffing ineens bij wijze van averij-grosse 
werd omgeslagen over de gehele lading van het schip. Hij verwees 
naar Lieftincks’ schatting in een radiorede van de opbrengst van de 
vermogensaanwasbelasting (4 miljard) en Hofstra schatte hiernaast de 
opbrengst van de vermogensheffing ineens op minder dan 4 miljard. 
Zodoende kon men met deze beide belastingen slechts de helft dekken 
van de oorlogsschuld, die Nederland te dragen had gekregen. „Daar
mee heeft de opbrengst van de vermogensaanwasbelasting en de hef
fing ineens reeds haar besteding gevonden.” Vandaar dat het geld 
voor de oorlogsschadevergoeding, aldus Hofstra, zou leiden tot ver
groting van de staatsschuld en dat deze zou worden gedragen niet 
door het vermogensbezit als zodanig, doch „door de collectiviteit 
van de belastingbetalers als geheel”, waarbij men dan ook eventueel 
tot indirecte belastingen zijn toevlucht zou kunnen nemen; zodoende 
zouden echter ook de minder draagkrachtigen moeten blijven betalen 
voor de staatsschulden, door de vergoeding van de oorlogsschade 
ontstaan. Hofstra bepleitte daarom het beginsel dat schade aan on
roerend goed -  en dan liefst naar vervangingswaarde -  zou worden om
geslagen over het onroerend goed via een verhoging van de grond
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belasting; de schade aan bedrijfsinstallaties zou dan kunnen worden 
verhaald door verzwaring van de ondernemingsbelasting e.d. Maar 
als dit niet mogelijk was, dan moesten de financiële bezwaren tegen 
vergoeding naar vervangingswaarde prevaleren; een dergelijke ver
goeding zou dan zelfs onrechtvaardig zijn, omdat dan de minder 
draagkrachtigen zouden worden gedwongen „met veel moeite geld 
bijeen te brengen, dat bij zeer gefortuneerden terecht zou komen”. 
Hofstra stond, als dus het door hem geprefereerde omslagsysteem 
onuitvoerbaar zou blijken, voor een vergoeding „volgens een aflo
pende schaal van percentages, in welke schaal het percentage lager 
wordt naarmate de getroffene na de ramp nog meer vermogen heeft 
en naarmate hij beter in staat is de schade zelf te dragen”.
Teulings,148 en in navolging van hem Bierema,149 kon niet met Hof
stra meegaan voor wat betrof zijn eerste voorstel, omdat een groot 
kapitaalgedeelte, nl. het effectenkapitaal, buiten het omslagsysteem 
zou blijven. Veel meer zag hij in Hofstra’s tweede suggestie om reke
ning te houden met iemands vermogenspositie.
Uiteraard kwamen naast deze algemene punten talloze details aan de 
orde. Twee ervan kregen de aandacht van vrijwel alle sprekers: de 
positie van Walcheren en de organisatie rond de schadevergoeding. 
Ten aanzien van Walcheren werd aangedrongen op een aparte be
handeling; nu Walcheren was opgeofferd voor de bevrijding van de 
rest van het land, moest het een nationale plicht zijn om dit deel van 
Zeeland met extra-inspanning in de oorspronkelijke staat te her
stellen. De Kamerleden hadden zich tot deze aandrang aangespoord 
gevoeld door de trieste situatie op Walcheren zoals die werd geschil
derd in de brochure „Geeft den Walcherschen boer zijn bestaans
mogelijkheid terug”, uitgegeven door de Stichting van door watersnood 
getroffen grondgebieden op Walcheren en aan kabinet en Kamer toe
gezonden.
Over de organisatie, belast met de uitvoering van het Besluit op de 
Materiële Oorlogsschaden 1945, toonde menig Kamerlid zich zeer 
ontevreden. Ook hier bestond een veelheid van instanties en wanneer 
men bedenkt dat de burger bv. in het kader van de geldzuivering reeds 
met een uitgedijde bureaucratie had te maken, kan men zich voor
stellen dat de Kamer een vereenvoudiging en rationalisering bij de uit
voering van de vergoeding van de oorlogsschade wel moest bepleiten. 
Teulings150 gaf een aardige karikatuur van de organisatie door, zon
der uitputtend te zijn, niet minder dan veertien instanties op te som
men, waarmee een oorlogsslachtoffer te maken kon krijgen. Van ver
schillende kant werd gevraagd om inschakeling van lagere lichamen, 
waarbij IJsselmuiden151 verwees naar een adres van de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten; daarin werd de uitschakeling van de lokale 
overheid gewraakt.152
Eén aspect van de kwestie moet hier nog worden behandeld, nl. het 
feit dat de materie was geregeld bij KB en niet bij wet. Hofstra, 
die het debat opende, begon hiermee. Hij gaf toe dat de regering zich 
kon beroepen op het staatsnoodrecht, nu het KB op 9 november tot 
stand was gekomen, maar hij vroeg zich wel af, of de regeling niet elf 
dagen had kunnen wachten, tot 20 november, toen de zitting van de 
Voorlopige Staten-Generaal werd geopend. Hij vroeg dit in verband 
met de belangrijke tegenstelling van inzicht omtrent de norm der ver
goedingen. De vraag achtte hij mede op zijn plaats, omdat de regering 
blijkens de preambule aan het KB een voorlopig karakter had ge
geven, „in afwachting van een definitieve regeling bij de wet”. Hof
stra vond dit een hoogst merkwaardige zaak, want prejudicieerde de 
regeling op de vrijheid van de formele wetgever, dan maakte zij in
breuk op de prerogatieven van deze wetgever en prejudicieerde zij 
daarop niet, dan gaf zij niet de alom gevraagde zekerheid. Het uitstel 
met enige dagen zou hij billijk hebben gevonden, want de urgentie 
van de regeling had meer voor de hand gelegen in mei of juni.153 
Hofstra vond steun bij de anti-revolutionair Van den Heuvel,154 maar 
hierbij moet toch wel worden opgemerkt dat, wanneer de regering 
inderdaad elf dagen had gewacht, de normale tijdrovende parlemen
taire procedure had moeten worden gevolgd en het totstandkomen 
van de regeling in ieder geval de nodige weken op zich had laten wach
ten; bovendien was het maar de vraag, of de Tweede Kamer on
middellijk op 20 november met de behandeling had willen beginnen, 
want had de regering op dit punt gehandeld zoals Hofstra graag had 
gezien, dan zou ten aanzien van andere kwesties dezelfde gedragslijn 
hebben moeten worden gevolgd en zou de Kamer aan andere zaken 
wel eens voorrang hebben kunnen geven.
Overigens drongen diverse sprekers aan op een spoedige indiening van 
het wetsontwerp, nu de regeling onbevredigend bleek te werken. De 
Kamer zou er zich dan over kunnen uitspreken hoe ver men moest 
gaan met de schadevergoeding. Van de kant van de KVP-fractie werd 
zelfs bij monde van IJsselmuiden gedreigd met een motie, indien in
diening van het wetsontwerp nog vóór de verkiezingen niet zou worden 
toegezegd.155
Vanachter de regeringstafel werd het beleid verdedigd door drie mi
nisters: Lieftinck,156 Ringers157 en Mansholt,158 van wie Lieftinck 
uiteraard het merendeel voor zijn rekening nam. Zijn betoog was in 
wezen één pleidooi om de financiële consequenties steeds goed voor 
ogen te houden. Hij begon dan ook met de opmerking: „Van de vele
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diep ingrijpende maatregelen, waarvoor de Regeering zich ziet ge
steld, is de financieele regeling met betrekking tot de oorlogsschade 
wel een der grootste, zoo niet het grootste project. Voor het eerst in de 
geschiedenis van ons vaderland werken wij met milliardenprojecten, 
en ik vraag mij wel eens met eenige bezorgdheid af, of zij, die tot oor- 
deelen geroepen zijn, wel in staat zijn zich een duidelijke voorstelling 
te maken wat een milliard gulden beteekent.” Hoe men ook tegen 
de zaak aankeek, de vergoeding van de oorlogsschade vergde mil
jarden, die via de schatkist moesten worden overgedragen van het 
ene deel van de bevolking naar het andere en bij deze grootscheepse 
herverdeling van vermogens en inkomens, die zich nog generaties lang 
zou doen gevoelen, moest men zich wel goed bewust zijn van de bui
tengewone verantwoordelijkheid. „Naast warme offervaardigheid en 
gemeenschapsgevoel zal koele nuchtere werkelijkheidszin ons daarbij 
tot leidsman moeten dienen. Wie een voor ons volk in sociaal-eco- 
nomisch opzicht nieuw huis moet gaan bouwen, moet de kosten daar
van van te voren wel berekenen. Hij lette daarbij niet alleen op be
paalde onderdeelen, maar trachte zich het geheel voor oogen te stel
len, zoowel tijdens den bouwtijd als na de uiteindelijke voltooiing.” 
Vervolgens haastte Lieftinck zich om nadrukkelijk te verklaren dat het 
KB een minimumprogramma bevatte, dat de bestaande onzekerheid 
zou kunnen wegnemen en dat aan het wetsontwerp met voortvarend
heid werd gewerkt. Over het tijdstip van indiening wilde hij zich 
echter niet uitlaten, want, zo merkte hij op, aan de werkkracht, ook 
van zijn departement, waren fysieke grenzen gesteld, terwijl er nog veel 
legislatieve arbeid moest worden verricht, eer het wetsontwerp naar 
de Kamer kon worden gestuurd; wel gaf hij de verzekering dat met 
menige opmerking uit de Kamer rekening zou worden gehouden.
In een zeer uitvoerige beschouwing herhaalde Lieftinck nog eens de 
motivering van de regering om de regeling zo in te kleden als was ge
beurd. Hij onderscheidde daarbij een moreel aspect, een wederopbouw- 
aspect en een financieel-economisch aspect. Het morele aspect zag 
hij beheerst door de zedelijke eis „draagt elkanders lasten”. Daaruit 
vloeide niet automatisch voort dat de materiële schade zodanig door 
de gemeenschap moest worden gedragen dat ieder slachtoffer geheel 
kon terugkeren naar de vorige toestand. Immers de sterken moeten 
opkomen voor de zwakken en niet omgekeerd; integrale vergoeding was 
onbillijk jegens hen, die andere vormen van schade hadden geleden 
die niet werden vergoed; en ten slotte was de materiële oorlogsschade 
verzekerbare schade, waartegen men zich dus had kunnen dekken; bij 
een integrale schadevergoeding zou de molestverzekering iedere zin 
verliezen en Lieftinck wilde dit stuk zelfvoorziening bepaald niet graag 
van de baan schuiven. Kortom de zedelijke plicht betekende niet 
„restitutio in integrum” (herstel in de vorige toestand), maar de ge-
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troffenen helpen zich een nieuw, redelijk bestaan te verschaffen, van- 
waaruit weer zo spoedig mogelijk kon worden deelgenomen aan de 
algehele welvaart.
Ook uit het oogpunt van wederopbouw moest men zich volgens Lief
tinck verzetten tegen volledige schadevergoeding. Door een groot ge
deelte van het herstel via aanvullende kredietverlening te regelen, 
voerde men een dynamisch element in dat kon worden aangepast aan 
de ontwikkeling van de welvaart en aan de economische conjunctuur.
De financieel-economische situatie van het moment ten slotte liet niet 
toe anders te handelen dan de regering deed. De staatsschuld bedroeg 
reeds ƒ 20 miljard. Daarbij zouden dan komen ƒ 3 a 4 miljard voor de 
vergoeding van de materiële oorlogsschade, ƒ 1 miljard voor de ver
goeding van de schade van de publiekrechtelijke lichamen alsmede 
de kosten van het herstel van leger, vloot en luchtmacht, die ook enige 
miljarden zouden bedragen. De staatsschuld zou dus toch reeds stijgen 
tot een bedrag tussen de ƒ 25 en 30 miljard. Stelde men daartegen
over het volksvermogen naar de waarde van 1939, ƒ 15 a 20 miljard, 
dan bedroegen de verplichtingen uit hoofde van de materiële oorlogs
schade alleen al 20% van dat bedrag en dat legde een geweldige druk 
op de bevolking. Wilde men toch de vergoeding verhogen, dan „doet 
men goed met in cijfers te denken en zich een indruk te vormen van 
den quantitatieven omvang van het probleem, dat men op die wijze 
in het leven roept”.
Degenen die veronderstelden dat inflatiegevaar was uitgesloten, mits 
men het geld maar in omloop bracht gelijktijdig met goederen, wees 
Lieftinck erop dat de goederen niet of slechts één of meer keren wer
den omgezet, terwijl het geld in circulatie bleef. Hierbij beriep hij 
zich op de ervaring in België, waar men in 1918 in het vooruitzicht 
van de Duitse herstelbetalingen een vergoedingsregeling op basis van 
vervangingswaarde had gemaakt, welke regeling rechtstreeks in ver
band bleek te staan met de débacle van de frank in 1926.
Het gedifferentieerde omslagsysteem, dat door Hofstra was voorgesteld 
en dat ruimte zou kunnen scheppen voor een hogere vergoeding van 
de oorlogsschade, wees Lieftinck af. Hij herinnerde er weliswaar aan 
dat Hofstra’s gedachte hem niet geheel onvertrouwd was, omdat zij 
reeds was te vinden in het advies van de Commissie Oorlogsschade, 
die in 1940 door de toenmalige opperbevelhebber was ingesteld en 
waarin hij zelf zitting had gehad, maar hij was het met Teulings eens 
dat in het omslagsysteem bepaalde bestanddelen van het particulier 
vermogensbezit, met name de effecten, buiten het terrein van de 
dekking bleven; bovendien woog voor hem zwaar dat in de verschil
lende categorieën, waarin men de goederen en de schade kon ver
delen, geen gelijke verhouding bestond tussen de schade en het draag
vlak.
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Lieftincks betoog kwam er dus in feite op neer dat men er goed aan 
deed om de bestaande regeling te handhaven. Toch wilde hij de Kamer 
op één punt tegemoetkomen en wel ter zake van het huisraad. Niet dat 
hij de limitering op basis van de huurwaarde wilde prijsgeven, maar 
hij zou bekijken of de vergoeding voor de laagste klassen en de grote 
gezinnen kon worden verhoogd en het onderscheid tussen stads- en 
plattelandsgemeenten gewijzigd.
Nadat Ringers het een en ander had gezegd over de organisatie en 
Mansholt het beleid ten aanzien van het landbouwherstel had toe
gelicht en had meegedeeld dat het kabinet zich reeds lang boog over 
een aparte regeling voor Walcheren,159 begon de Kamer aan de re
plieken. Slechts drie sprekers namen er aan deel: Bierema,160 Hof
stra161 en Teulings162 en alleen detailpunten kwamen aan de orde. 
Dat wees erop dat de Kamer zich bij het kabinetsbeleid neerlegde; de 
financiële overwegingen van Lieftinck gaven de doorslag. Kortenhorst 
schreef later: „De rede van de minister (Lieftinck) heeft niet na
gelaten bij de Kamer de indruk te wekken, dat het niet mogelijk was 
op dat ogenblik meer toezeggingen aan de oorlogsslachtoffers te 
doen. . .  Dit wil echter niet zeggen, dat men afgeweken is van het 
standpunt, dat slechts een vergoeding volgens de vervangingswaarde 
de getroffenen recht zou doen wedervaren; men legde zich niet bij de 
besluiten van de regering neer om principiële redenen, doch uit fi
nanciële noodzaak”.163 Ook drong de Kamer, of liever de KVP-fractie, 
niet meer aan op een harde uitspraak van Lieftinck over het tijdstip 
waarop het toegezegde wetsontwerp zou worden ingediend. Wellicht 
was de aangekondigde verruiming van de huisraadschaderegeling ook 
op dit punt hét middel om de Kamer te kalmeren.
Die verruiming kwam vrij spoedig, in april 1946,164 maar de voorlopige 
regeling van de vergoeding van de materiële oorlogsschade bleef gel
den tot in 1950, toen de wet op de Materiële Oorlogsschaden 1950, 
Stbl. K 31, totstandkwam.165

Aantekeningen
1 Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op A.M. de Jong, De wetgeving 

nopens de Nederlandsche Bank 1914-1958. Een historische studie. ’s-Gra- 
venhage 1960, p. 318-328.

2 Herstel en Vernieuwing. Radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina 
en Z.Ex. Prof. Ir. W. Schermerhorn, Minister-President, op 27 Juni 1945. 
Rotterdam 1945, p. 16.

3 Notulen Ministerraad 24 juli 1945 en Raad voor Economische Aangelegen
heden 23 juli 1945.

4 De Jong, a.w., p. 366.
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5 De overtollige koopkracht die zich in de oorlog in de vorm van munten 
en bankbiljetten had opgehoopt, omdat er vanwege o.a. goederenrant- 
soenering geen legale bestedingsmogelijkheden voor bestonden, was men ge
durende de oorlog „zwevende koopkracht” gaan noemen.

6 Wat betreft de voorstellen van particuliere zijde verdienen twee studie
commissies vermelding: de een, de groep van tien geheten, onder voor
zitterschap van prof. dr. G.M. Verrijn Stuart, de ander, ingesteld door de 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel, onder leiding van prof. G.A.P. 
Weyer. Beide commissies hebben kort na de bevrijding hun plannen ge
publiceerd, resp. Nota inzake de monetaire en budgetaire positie in Neder
land. Amsterdam 1945, en Het geldvraagstuk en het schuldenprobleem. 
Haarlem 1945.

7 Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in 
Nederland. ’s-Gravenhage 1946; Verslag van De Nederlandsche Bank NV  
over het boekjaar 1944-1945, uitgebracht in de algemeene vergadering van 
aandeelhouders op 30 april 1946. Amsterdam 1946, p. 18-21; A. Houwink, 
Geldzuivering, in: M. Weisglass (red.), Nederlands Economisch Herstel. 
Amsterdam-Brussel 1946, p. 49-73; C. Goedhart, Tien jaar monetaire 
politiek, in: Tien jaar economisch leven in Nederland. Herstelbank 1945- 
1955. ’s-Gravenhage 1955, p. 107-147; W.J. van Welderen Rengers, Schets 
eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland. Vijfde deel 1940-1946, 
door L.G. Kortenhorst. ’s-Gravenhage 1956, p. 219-239; De Jong, a.w., 
p. 332-343.

8 Coupures van hogere waarden -  ƒ 500,— en ƒ 1000,------waren reeds door
de bezetter in 1943 buiten omloop gesteld. Voor degenen die toch nog 
dergelijke biljetten in bezit hadden, zou Lieftinck in september 1945 een 
aparte regeling treffen; het ging om een bedrag van ƒ 130 miljoen.

9 Behalve op 9 juli ook op 12 en 26 september, 13 november en 21 decem
ber 1945. Alle radioredes zijn afgedrukt in het Witboek, p. 204-244, en in: 
P. Lieftinck, Zuiver Uw zilver. Voordrachten en opstellen over monetaire 
en fiscale politiek. ’s-Gravenhage 1962, p. 37-81. De redes werden, met 
uitzondering van die van 9 juli, ook afgedrukt in Commentaar 13 september, 
nr. 14; 1 oktober, nr. 16; 19 november, nr. 23; en 24 december 1945, 
nr. 28/29. Uiteraard besteedden ook de dag- en weekbladen uitvoerig aan
dacht aan de toespraken.

10 Notulen Ministerraad 24 juli 1945.
11 Notulen Raad voor Economische Aangelegenheden 6 augustus en 24 sep

tember 1945.
12 Pikant detail is dat bij de inlevering de distributiekantoren werden in

geschakeld en dat het Centrale Distributie Kantoor, gevestigd in Apel
doorn, medewerking afhankelijk heeft willen stellen van zijn overplaatsing 
naar Den Haag. Het kabinet dacht er niet over om aan deze „détournement 
de pouvoir” toe te geven! Zie: Notulen Raad voor Binnenlands Bestuur
22 augustus 1945.

13 Witboek, p. 214.
14 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het 

gevoerde financieele beleid, p. 18-19.
15 A.v., Voorlopig Verslag, 20 februari 1946, p. 27-28.
16 A.v., Memorie van Antwoord, 26 april 1946, p. 37-39.
17 Voor een overzicht van de deblokkeringsmaatregelen in 1946 zie: Verslag van 

De Nederlandsche Bank NV over het boekjaar 1946, uitgebracht in de 
algemeene vergadering van aandeelhouders op 30 april 1947. Amsterdam 
1947, p. 33-37.

18 Zie de dagbladen rond 12 april 1946.
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19 Zie de dagbladen rond 20 mei 1946.
20 Zie de dagbladen rond 13 mei 1946.
21 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van 

’s Rijks financiën, Voorlopig Verslag, 25 januari 1946, p. 44.
22 HEK, 1945-1946, Verslag, 28 mei 1946, p. 90-91.
23 A.v., p. 91-92.
24 Commentaar 3 juni 1946, nr. 51.
25 HTK, 1945-1946 en 1946 I, bijlage nr. 222: Verlenging van de machtiging 

als bedoeld in artikel 1, lid 1, van het Machtigingsbesluit geldzuivering 
(Stbl. no. F 133).

26 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van 
’s Rijks financiën.

27 A.v., bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het gevoerde 
financieele beleid.

28 A.v., bijlage nr. 129: Voorzieningen tot de vaststelling van de begrootingen 
des Rijks voor de dienstjaren 1942 tot en met 1945. Omdat de vaststelling 
dus bij machtiging door de Kroon zou geschieden, noemde Lieftinck de 
begroting voor het tweede halfjaar 1945, in navolging van de literatuur, 
een autorisatiebegroting.

29 A.v., p. 2.
30 A.v., p. 5.
31 HTK, 1945-1946, Verslag, 10 januari 1946, p. 208.
32 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 129: Voorzieningen tot de vaststelling van de 

begrootingen des Rijks voor de dienstjaren 1942 tot en met 1945, p. 7-8.
33 HTK, 1945-1946, Verslag, 31 januari 1946, p. 526.
34 Notulen Ministerraad 4 maart 1946.
35 De notulen van de Ministerraad wijzen uit dat deze bespreking niet veel 

om het lijf had; alleen opmerkingen in de marge blijken er te zijn gemaakt.
36 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 129: Voorzieningen tot de vaststelling van de 

begrootingen des Rijks voor de dienstjaren 1942 tot en met 1945, p. 9.
37 A.v., p. 10-11.
38 A.v., p. 11-12.
39 HTK, 1945-1946, Verslag, 2 mei 1946, p. 706.
40 A.v., p. 701-702.
41 A.v., p. 702-705.
42 A.v., p. 705.
43 A.v., p. 705-706.
44 A.v., p. 706-708.
45 HEK, 1945-1946, Verslag, 28 mei 1946, p. 90-91.
46 HEK, 1945-1946, bijlage nr. 129: Voorzieningen tot de vaststelling van 

de begrootingen 1942 tot en met 1945 en tot het doen van uitgaven voor 
1946. Eindverslag 14 mei 1946.

47 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van 
’s Rijks financiën.

48 De nota gaf ook reeds de verdeling per hoofdstuk van de begroting:
Begroting tweede halfjaar 1945 

Gewone Dienst 
in miljoenen guldens

Hoofdstuk der begroting uitgaven middelen
I Huis der Koningin
II Hoge Colleges van Staat
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Ha Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk 0,8 -

III Buitenlandse Zaken 11,2 0,1IV Justitie 19,9 2,6
IVa Directoraat-Generaal van Politie 38,1 4,2
V Binnenlandse Zaken 89,1 6,4
VI Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 95,4 8,5
Vila Nationale Schuld 330,3 21,1
Vllb Financiën 49,1 483,3
Villa Oorlog 244,7 2,7
Vlllb Marine 78,7 0,6
IXa Openbare Werken 40,5 7,6
IXb Verkeer en Energie 25,4 2,7
X Handel en Nijverheid 8,9 1,6
Xa Scheepvaart 3,9 -

Xb Directoraat-Generaal van de Prijzen 4,2 4,2
XI Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 30,7 1,6
XII Sociale Zaken 65,9 1,7
XIII Overzeese Gebiedsdelen 2,9 0,5

totaal 1141,8 549,4

Buitengewone Dienst 
in miljoenen guldens

Oorlogvoering, waaronder begrepen Militair Gezag, uitgaven 105 40
voor, resp. inkomsten van de Geallieerden
Steun bij de herbouw, waaronder verstaan de uitgaven in ver- 380 9,5
band met oorlogsschade, voor herstel Rijkseigendommen, 
andere schadevergoedingen, Zee- en Luchtvaart verzekerings
wet, Landbouwherstel
Op gang brengen bedrijven, waaronder de uitgaven voor de 7
wederopbouw wagenpark en herstel Rijn- en Binnenvloot
Noodhulp, waaronder bijzondere tegemoetkoming getroffen 76 2,5
gemeenten, verzorging oorlogsslachtoffers, oogstwerkzaam- 
heden, vitamineverstrekking, uitzending kinderen naar buiten
land, aankoop geneesmiddelen e.d. voor Nederland, repa
triëring, ondersteuning uitgeweken Nederlanders, subsidiëring 
NVH en HARK
Voorzieningen in afwachting en ten behoeve van de weder- 176 Memorie 
inschakeling van arbeiders in het productieproces, t.w. DUW, 
wachtgeldregelingen, financiële tegemoetkoming aan elders 
wonende arbeiders, overbruggingssteun en andere sociale 
bijstand
Overheidsbemoeiing met distributie- en prijsregeling, t.w. 409 18
CDK, tegemoetkomingen gemeentelijke distributiekosten,
Rijksbureaux, prijstoeslagen, waaronder de uitkeringen aan 
het Staatsmijnbedrijf en de particuliere mijnen, Fonds Prijs
politiek, nadelig saldo Landbouwcrisisfonds (incl. uitkering 
aan landbouwers op lichte gronden)

totaal zonder kapitaalsuitgaven 1153 70
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Kapitaalsuitga ven
Kapitaalsverstrekking en kredietverlening aan Staatsbedrij- 
van, -fondsen en -instellingen

42 12
Kredietverlening aan particuliere bedrijven 60 -

Middenstandssteun 12 -

Aanschaffing van materiële uitrusting leger en vloot 35
Overige kapitaalposten 7
Totaal Buitengewone Dienst 1309 90

49 HTK, 1946II, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van ’s Rijks 
financiën nr. 11. Overzicht van de personeelsuitgaven en van de sterkte 
van het Rijkspersoneel, p. 77-81.

50 Toen het ontwerp wetsbesluit op 14 augustus 1945 in de Ministerraad aan 
de orde kwam, bleken daar ernstige bezwaren te bestaan tegen art. 2, 
tweede lid, dat de hoofden van de afdelingen Comptabiliteit bij de departe
menten van Algemeen Bestuur ten aanzien van het in acht nemen van de 
in de begroting voor het financieel beheer gestelde grenzen ook een ver
antwoordingsplicht oplegde tegenover de minister van Financiën. Men 
vreesde dat Lieftinck zich ook zou gaan bemoeien met het beleid van de 
afzonderlijke departementen. Lieftinck achtte controle zijnerzijds op de 
doelmatigheid van de uitgaven en dus niet alleen op de administratie ervan 
inderdaad vereist, want, zo profeteerde hij, men zal straks schrikken van de 
staatsapparatuur, die opgebouwd zal blijken te zijn. Uiteindelijk werd af
gesproken dat onder de hier bedoelde verantwoording rekenplicht behoorde 
te worden verstaan en dat het desbetreffende hoofd zijn eigen minister en de 
minister van Financiën zou waarschuwen, zodra bv. de begroting dreigde te 
worden overschreden. Daarop werd het artikel aangenomen, maar met 
de stemmen tegen van de ministers Vos, Van Schaik, Beel, Van Roijen, 
Van der Leeuw en Meynen, met uitzondering van Vos en, zo men wil, 
Van der Leeuw dus allen niet-socialisten!

51 HTK, 1945-1946, bijlage A: Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1946. Nota 
betreffende den toestand van ’s Rijks financiën, p. 12-17. Ook in 1947 en 
1949 is dit gebeurd, daarna niet meer; wel werden op den duur macro- 
economische ramingen in de miljoenennota opgenomen.

52 Dat Lieftinck zelf het ook zo zag, wordt bevestigd door zijn uitlatingen in 
Het Parool van 14 mei 1946 in een interview over zijn financiële politiek.

53 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van 
’s Rijks financiën, Voorlopig Verslag, p. 43-52.

54 A.v., Memorie van Antwoord, p. 55-72.
55 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van 

het gevoerde financieele beleid.
56 A.v., Voorlopig Verslag, 20 februari 1946, p. 21.
57 De begroting 1946 is als volgt verdeeld per hoofdstuk van de begroting:

Gewone Dienst 
in miljoenen guldens

uitgaven middelen
1946 2e halfjaar 1945 1946 2e halfjaar 1945 

verdubbeld* verdubbeld*
I Huis der Koningin
II Hoge Colleges van

1,6
2,8

1,6
2,5



Staat en Kabinet 
van de Koningin

Ila Algemene Oorlog 2,5 1,6 0,2 -

voering van het 
Koninkrijk

III Buitenlandse Zaken 15,8 22,5 0,9 0,2
IV Justitie 75,0 122,8** 16,4 13,6****
V Binnenlandse Zaken 234,8 147,1 13,6 12,7
VI Onderwijs, Kunsten 235,1 190,8 22,5 17,0

en Wetenschappen
Vila Nationale Schuld 716,9 656,4 44,4 42,2
Vllb Financiën 112,5 98,1 2258,6 966,6
Villa Oorlog 193,3 421,7 15,4 5,3
VlIIb Marine 248,8 181,4 3,3 1,2
IXa Openbare Werken 123,3 149,8 3,3 15,3

en Wederopbouw
IXb Verkeer en Energie 59,9 55,5 5,7 5,3
X Handel en Nijverheid 28,0 ?4 5*** 3,0
Xa Scheepvaart 6,6 7,9 - -
XI Landbouw, Visserij 61,4 58,8 3,2 3,3

en Voedselvoorziening
XII Sociale Zaken 107,4 130,9 2,6 3,4
XIII Overzeese Gebiedsdelen 5,3 5,8 0,8 1,0

totaal 2231,0 2269,7 2394,0 1098,6

* Op grond van de autorisatiebegroting en niet van de miljoenennota
1945.

** Hierin begrepen het totaal van het inmiddels opgeheven hoofdstuk 
IVa (Politie) ad ƒ 76,2 miljoen.

*** Hierin begrepen het totaal van het inmiddels opgeheven hoofdstuk 
Xb (Directoraat-Generaal van de Prijzen) ad ƒ 8,4 miljoen.

**** Hierin begrepen het totaal van het inmiddels opgeheven hoofdstuk 
IVa (Politie) ad ƒ 8,4 miljoen.
Hierin begrepen het totaal van het inmiddels opgeheven hoofdstuk 

***** Xb (Directoraat-Generaal van de Prijzen) ad ƒ 8,4 miljoen.
Een vergelijking met de Buitengewone Dienst voor het tweede halfjaar
1945 is enigszins moeilijk te maken, zodat wij daarvoor verwijzen naar de 
tabel in aantekening 48.

Buitengewone Dienst 
in miljoenen guldens

Uitgaven Middelen
Pacificatie van Indië en liquidatie oorlogvoering, waaronder 712,6 102,3 
begrepen uitgaven voor, resp. inkomsten van de Geallieerden, 
nadelig saldo Scheepvaartfonds over 1946
Steun bij herbouw, waaronder verstaan de uitgaven in verband 938,5 6,7
met oorlogsschade, andere schadevergoedingen, Zee- en 
Luchtvaartverzekeringswet, landbouwherstel, uitkering Ne-
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derlandse Spoorwegen voor bedrijfsschade als gevolg van de
spoorwegstaking
Op gang brengen bedrijven, waaronder de uitgaven voor de 5,7 0,4wederopbouw wagenpark en herstel Rijn- en binnenvloot
Noodhulp, waaronder verzorging oorlogsslachtoffers, bijzon 103,9 11,4dere uitkeringen aan gemeenten, aflossing langlopende buiten
landse kredieten, steunverlening aan gesloten bedrijven,
oogstwerkzaamheden, subsidiëring NVH en HARK, kinder-
uitzending naar het buitenland, vitamineverstrekking, repa
triëring, ondersteuning uitgeweken Nederlanders
Voorzieningen in afwachting en ten behoeve van de weder- 72,7 1,4inschakeling van arbeiders in het productieproces, t.w. wacht
geldregelingen, overbruggingssteun en andere sociale bijstand
Overheidsbemoeiing met distributie en prijsregeling, t.w. CDK, 413,9 327,2
tegemoetkoming gemeentelijke distributiekosten, Rijks-
bureaux voor Handel en Nijverheid, prijstoeslagen, aan- en
verkoop van grondstoffen en producten (hieronder echter
niet begrepen het nadelig saldo van het Landbouwcrisisfonds)
Bijzondere rechtspleging c.a., zuiveringsmaatregelen en 129,6 5,2
herstel rechtsverkeer
Afwikkeling Arbeidsdienst 9,5 11,2
Inkomsten, voortvloeiende uit de geldsanering - 200,0
totaal zonder kapitaalsuitgaven 2386,4 665,8

Kapitaalsuitgaven
Kapitaalverstrekking en kredietverlening aan Staatsbedrijven, 150,8 23,8
-fondsen en -instellingen
Kredietverlening aan particuliere bedrijven 52,6 -

Voorschotten aan de Maatschappij tot financiering van het 212,6
Nationaal Herstel NV ten behoeve van aanvullende herstel
financiering
Aanschaffing van materiële uitrusting leger en vloot 191,0 -

Overige kapitaalposten 144,6 59,3
Totaal Buitengewone Dienst 3138,0 748,9

Het nadelig saldo van de Buitengewone Dienst diende nog te worden ver
hoogd met het nadelig saldo van het Landbouwcrisisfonds ad f  376,2 mil
joen.

58 HTK, 1945-1946, bijlage A: Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1946. Nota 
betreffende den toestand van ’s Rijks financiën. Vgl. A.A. van Ameringen 
e.a., Onder Lieftinck’s bewind. Het financieel-economisch beleid na de oor
log. Amsterdam 1952. Hoewel deze brochure, voor de eindtekst waarvan 
J.M. den Uyl tekende, is bedoeld ter verdediging van Lieftinck tegen de 
kritiek, die zijn optreden wilde voorstellen als een bedreiging van de volks
kracht, is zij alleszins lezenswaardig; zij geeft een bondig overzicht van de 
problemen, waarvoor Lieftinck stond gedurende de wederopbouwfase. Een 
ander voortreffelijk kort overzicht is: P. Lieftinck, The post-war financial 
rehabilitation of the Netherlands. The Hague 1973. Vgl. ook: P. Lieftinck, 
De Overheid neemt en geeft. De financiële politiek van de regering en de 
sociale achtergrond daarvan. Amsterdam 1951.
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59 De meest ingrijpende wijzigingen lagen op het gebied van de directe be
lastingen, o.a. vervanging van de belasting naar inkomen en vermogen van 
natuurlijke personen door één enkele inkomstenbelasting, invoering van de 
loon- en dividendbelasting en een verscherping van de progressie. Zie: 
P.J.A. Adriani, Fiscale ervaringen in bezettingstijd 1940-1945. Amsterdam
1946.

60 Omdat tijdens de bezetting om vaak respectabele redenen belasting was ont
doken, werd er een generaal pardon afgekondigd voor belastingfraude, 
indien men alsnog het aangifte-biljet over de oorlogsjaren volledig en naar 
waarheid zou invullen. Aanvankelijk had Lieftinck een boete van maximaal 
20% willen opleggen, maar hiervoor kreeg hij het kabinet niet mee. Zie: 
notulen Raad voor Economische Aangelegenheden 23 juli 1945.

61 De toenmalige plaatsvervangend directeur-generaal van de belastingen, mr. 
W.H. van den Berge, meende later, dat zijns inziens „zonder die bijzondere 
bevoegdheden het complex van de getroffen naoorlogse financiële maat
regelen onuitvoerbaar zou zijn geweest”; hij oordeelde dat onjuist gebruik 
tot uitzonderingen beperkt is gebleven, maar hij constateerde dat dergelijke 
bevoegdheden „onder normale omstandigheden in een rechtsstaat” on
gebruikelijk zijn. Zie: W.H. van den Berge, De juridische aspecten en be
ginselen van de belastingheffing, in: Verslagboek van de Economische en 
Sociale Studiedagen onder auspiciën van de Senaat der Katholieke Eco
nomische Hogeschool te Tilburg, gehouden op 14 en 15 Sept. 1950, over 
het onderwerp: De economische en sociale aspecten van de belastingen. 
Tilburg z.j., p. 38. Vanuit een de Nederlandse fiscus niet welgezinde houding 
schreef de Nijmeegse hoogleraar prof. mr. G.M.G.H. Russel in 1951, dat de 
belastingplichtigen na de bevrijding in handen zijn gevallen van belasting
ambtenaren „die een van bovenaf georganiseerde terreur hebben uitge
oefend”. Zie: G.M.G.H. Russel, Na-oorlogse belastingpolitiek. 5Va jaar 
fiscale dictatuur. Utrecht 1951, p. 3. Het fiscale noodrecht eindigde met 
ingang van 1 januari 1951.

62 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van 
’s Rijks financiën, p. 12.

63 A.v., Voorlopig Verslag, 25 januari 1946, p. 49-51.
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gevoerde financieele beleid, p. 10-17.
65 In het kabinetsberaad over de omzetbelasting had met name Drees ernstige 

bezwaren tegen de verhoging; ondanks de nodige vrijstellingen vreesde hij 
dat toch nog belangrijke artikelen buiten het bereik van de massa zouden 
komen. Maar welke argumenten hij ook aanvoerde, Lieftinck bleef bij zijn 
voornemen. Zie: notulen Ministerraad 17 januari 1946 en Raad voor Eco
nomische Aangelegenheden 25 februari 1946.

66 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van 
het gevoerde financieele beleid, p. 23-27.

67 A.v., p. 32-37.
68 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 166: Vermogensaanwasbelasting.
69 HTK, 1945-1946, Verslag, 5 maart 1946, p. 626.
70 A.v., p. 626-627.
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72 A.v., 26 februari 1946, p. 622.
73 A.v., 5 maart 1946, p. 627-628.
74 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 166: Vermogensaanwasbelasting, p. 25-41.
75 A.v., p. 43-57.
76 Aanvankelijk had het kabinet ook voor een percentage van 100°/o gekozen. 

Dat bleek toen de Raad voor Economische Aangelegenheden zich al op
402



30 juli 1945 bezighield met de beginselen van de vermogensaanwasbelasting. 
Overigens heeft het kabinet zich zonder veel moeite achter Lieftincks plan
nen geschaard; alleen in april 1946 was er een korte discussie over de vraag, 
in welke mate de landbouwgronden als vermogensbestanddeel moesten 
worden gewaardeerd. Zie: notulen Raad voor Economische Aangelegen
heden 2 en 23 april 1946 en Ministerraad 8 april 1946.

77 HTK, 19461, bijlage nr. 231: Wet Belastingherziening 1946.
78 Notulen Raad voor Economische Aangelegenheden 3 september 1945 en

25 februari 1946 en Ministerraad 17 januari 1946.
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82 HTK, 1945-1946, Verslag, 2 mei 1946, p. 701; HEK, 1945-1946, Verslag 8 
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’s-Gravenhage 1951, p. 253-309; P.J. Oud, Handboek voor het Nederlands 
Gemeenterecht. Deel III. Zwolle 1963, p. 187-209.

84 J. Haspers, De Gemeentefinanciën op de helling, in: Weekblad voor Ge
meentebelangen 24(1945)62-65 en 73-75.

85 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 123: Nota omtrent een aantal punten van Re- 
geeringsbeleid, p. 22.

86 HTK, 1945-1946, Verslag, 1 februari 1946, p. 545.
87 A.v., p. 546-548.
88 A.v., p. 540-541.
89 A.v., p. 541-543.
90 A.v., p. 548-550.
91 A.v., p. 550-552.
92 A.v., p. 543-544.
93 Rapport betreffende een regeling van de financiële verhouding tussen het 

Rijk en de gemeenten voor 1958 en volgende jaren, door de Commissie in
zake het herstel van de financiële zelfstandigheid van gemeenten en pro
vinciën uitgebracht aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Finan
ciën. ’s-Gravenhage 1956.

94 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van 
het gevoerde financieele beleid.

95 A.v., p. 1-2.
96 De Jong, a.w., p. 328-331.
97 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het 

gevoerde financieele beleid, p. 21-22 (Voorlopig Verslag, 20 februari 1946).
98 A.v., p. 29 (Memorie van Antwoord, 26 april 1946).
99 J.W. Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van vijftig jaren. Rotter

dam 1968, p. 153-167.
100 Toetreding van landen, die niet present waren in Bretton Woods, bleef 

mogelijk; voor hen kon het totaal der quota van het Fonds worden ver
meerderd met $ 1,2 miljard en dat van de Bank met $ 0,9 miljard.

101 In de Ministerraadsvergadering van 27 november 1945 bestond nog on
zekerheid over de vraag of Engeland wel zou meedoen, terwijl veel landen 
hun toetreding lieten afhangen van de houding van Engeland. Volgens 
Lieftinck moest men er ernstig rekening mee houden dat Engeland zich 
afzijdig zou houden, als zijn besprekingen met de Verenigde Staten over 
de regeling van de oorlogsschulden geen resultaat zouden opleveren. Daar
op besloot de Raad het wetsontwerp weliswaar bij de Tweede Kamer in te
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dienen, maar de aangelegenheid opnieuw te bezien, indien Engeland vóór 
1 januari 1946 niet was toegetreden. Kort na deze zitting van de Minister
raad, op 6 december, kwam echter een akkoord tussen Engeland en de 
Verenigde Staten tot stand ter vervanging van de lend-lease-transacties.

102 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 118: Toetreding tot de Overeenkomsten van 
Bretton Woods, p. 23-36 (Memorie van Toelichting); zie ook: Kortenhorst, 
a.w., p. 100-104.

103 A.v., Verslag, 11 december 1945, p. 62-63.
104 A.v., Nota naar aanleiding van het Verslag, 13 december 1945, p. 64-65.
105 HTK, 1945-1946, Verslag, 13 december 1945, p. 27.
106 A.v., p. 23-24.
107 A.v., p. 27-28.
108 A.v., p. 29.
109 A.v., p. 31-33.
110 HEK, 1945-1946, bijlage nr. 118: Eindverslag van de Commissie van Rap

porteurs over het ontwerp van wet houdende toetreding tot de Overeen
komsten van Bretton Woods, 18 december 1945.

111 HEK, 1945-1946, Verslag, 19 december 1945, p. 13.
112 A.v., p. 16.
113 A.v., p. 16-17.
114 A.v., p. 19.
115 Verslag van De Nederlandsche Bank NV over het boekjaar 1946, p. 29-30; 

Beyen, a.w., p. 178. Naar verluidt, zag de Sovjet-Unie uiteindelijk af van 
deelneming, omdat de Verenigde Staten wel aan het Verenigd Koninkrijk, 
maar niet aan de Sovjet-Unie een extra-krediet hadden verleend om zich aan 
Bretton Woods aan te passen; zie: Edward von Saher, Nederland’s crediet 
in de Verenigde Staten van Amerika. Amsterdam z.j,, p. 8.

116 De Jong, a.w., p. 307-312 en 353-361.
117 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het 

gevoerde financieele beleid, p. 2-5 en 7-8; Verslag van De Nederlandsche 
Bank NV over het boekjaar 1946, p. 41-43; J.W. Beyen, Monetaire over
eenkomsten met naburige landen, in: Nederlandsch recht in oorlogstijd in 
Engeland ontstaan en toegepast. London 1945, p. 73-77; A. van Kleffens, 
Buitenlandsche Economische Politiek, in: Weisglas, a.w., p. 114-129; De 
Jong, a.w., p. 353-361.

118 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het 
gevoerde financieele beleid, p. 22-23 (Voorlopig Verslag).

119 A.v., p. 29-30 (Memorie van Antwoord).
120 De toestroming van de kapitaalopbrengsten uit het buitenland naar Neder

land werd door de regering kort na haar aankomst in Londen geblokkeerd 
bij het KB van 24 mei 1940, Stbl. A 1. Dit KB hield voorzieningen in ten 
aanzien van niet duidelijk afgebakende categorieën van vermogensrechten, 
toekomende aan personen in bezet gebied. Voorzover deze rechten op 
enigerlei wijze buiten bezet gebied zouden kunnen worden gerealiseerd, 
gingen zij krachtens A 1 in fiduciaire eigendom over op „de Staat der 
Nederlanden, vertegenwoordigd door de Koninklijke Nederlandse Regering, 
tijdelijk verblijvend te Londen en aldaar haar werkzaamheden uitoefenend”. 
De Nederlandse regering heeft zelf in de Londense tijd steeds in twijfel 
verkeerd, of A 1 in de internationale verhoudingen wel als rechtsgeldig 
zou worden aanvaard; als eiseres is de regering gedurende de oorlog nim
mer in rechte durven optreden.
Het resultaat van A 1 is beperkt geweest. De regering kon immers te 
Londen geen sancties treffen. A 1 kende geen strafbepalingen. Om aan de 
gegeven regeling effectiviteit te verlenen, was erkenning van die regeling
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door bondgenoten en neutrale landen nodig. De Nederlandse regering heeft 
A 1 wel aan de betrokken regeringen meegedeeld, doch indien al antwoord 
werd ontvangen, dan was dit afwijzend, zo in het bijzonder van de Ver
enigde Staten.
Engeland had krachtens de Britse Trading with the Enemy Act 1939 alle 
vijandelijke activa geblokkeerd en op 20 mei 1940 was deze wet ook op 
Nederland als bezet gebied van toepassing verklaard. A 1 kon hierin naar 
Britse opvatting geen verandering brengen. Wel erkende de Britse regering 
de bevoegdheid van de Nederlandse regering te Londen om voor wat het 
Nederlandse recht betrof eigenaarsrechten uit te oefenen over de onder 
A 1 vallende goederen, maar de Britse autoriteiten onderwierpen niettemin 
deze goederen aan de controle krachtens de Trading with the Enemy Act. 
Praktisch evenwel kon met de Britse regering een bevredigende toe
passing worden afgesproken. Ook gaf de Britse regering aan de Nederlandse 
regering de vrije beschikking over het goud, dat ten name van De Neder
landsche Bank berustte bij de Bank of England ad ƒ 174 miljoen.
De Amerikaanse regering erkende A 1 evenmin en zij stelde zich in deze 
zaken op een veel minder pragmatisch standpunt dan de Britse. Wel is een 
bevredigende samenwerking tot stand gekomen van de Nederlandse Am
bassade met de banken in New York en met het Treasury Department; in 
de praktijk gaven de Amerikaanse autoriteiten geen saldi vrij dan na in
stemming van de Ambassade. Maar positieve beschikkingsbevoegdheid is 
tijdens de bezetting door de Amerikaanse regering -  wel door de rechters 
van de staat New York -  nimmer erkend. Dit ging zelfs zover dat de 
Amerikaanse autoriteiten pas in 1944 het goud, ter waarde van ca. ƒ 550 
miljoen, van De Nederlandsche Bank in Amerika vrijgaven, als dit goud 
door de Nederlandse regering te Londen bij afzonderlijk wetsbesluit zou 
zijn gevorderd; dit is dan gebeurd bij het KB van 18 mei 1944, Stbl. E 31. 
Door de bevriezingsmaatregelen (Presidential Decree 10 mei 1940, Executive 
Order 8389) en, na het intreden van de Verenigde Staten in de oorlog, 
door de blokkering was in feite toch reeds het Nederlandse belang globaal 
beschermd, zodat A 1 slechts een nadere beveiliging kon betekenen in ge
vallen, voor welke de Amerikaanse autoriteiten vanuit het belang van de 
oorlogvoering geen belangstelling hadden.
In neutrale landen was van enigerlei erkenning van A 1 geen sprake. Na 
de capitulatie van Nederlands-Indië werd door de regering te Londen A 1 
ook uitgebreid over dit gebiedsdeel gesproken, Stbl. C 18. Kort hierop kwam 
een interpretatief wetsbesluit tot stand, Stbl. C 34, dat langs de weg van wet
geving en zonder wetswijziging bindend een interpretatie gaf. Deze interpre
tatie was van betekenis voor de juridische positie van Nederlandse schepen. 
Wat de afwikkeling van A 1, na de bevrijding, betreft, A 1 bepaalde welis
waar dat de rechten zouden worden teruggegeven drie maanden, nadat 
naar het oordeel van de Kroon de „tegenwoordige buitengewone omstandig
heden zijn beëindigd”, maar A 1 bepaalde niet, hoe zou worden terug
gegeven: globaal (bv. voor een land of een groep van landen tegelijk) of 
individueel aan de afzonderlijke rechthebbenden, zodra deze erom vroegen. 
Deze laatste methode is ten aanzien van de Verenigde Staten gevolgd.
Een tweede maatregel, genomen ter bescherming van het Nederlandse ver
mogen, was een Nederlandse Trading with the Enemy Act, het KB van 7 
juni 1940, Stbl. A 6. Dit KB had ten opzichte van A 1 slechts een aan
vullende rol met betrekking tot de geallieerde wetten op het vijandelijk ver
mogen. Anders dan de Angelsaksische traditie maakte het Nederlandse 
wetsbesluit Nederlanders in bezet gebied niet ipso jure tot vijanden; ook 
deze factor bracht mee, dat de draagwijdte van A 6 beperkt was. Via A 6
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kon in bepaalde gevallen een sanctie worden gesteld op A 1, te weten in die 
gevallen waarin een in een neutraal land gevestigde dochtermaatschappij 
van een in Nederlands bezet gebied gevestigde onderneming weigerde om 
aan het bepaalde bij A 1 gevolg te geven. Een dergelijke dochteronder
neming kon dan via A 6 tot vijand worden verklaard, en dit bracht dan dank 
zij de goede samenwerking met de geallieerde instanties mee, dat die 
dochteronderneming dan ook vijand werd voor de Britse en Amerikaanse 
wet.
Zie: F.J.H. Snijders, De bevoegdheid van de Regeering op het gebied van 
uitvoering en wetgeving; W. de Jager, Bescherming van het Nederlandsche 
vermogen buiten vijandelijk gebied en W.G. Belinfante, Rechtsverkeer, in: 
Nederlandsch Recht in Oorlogstijd, resp. p. 9-20, 44-53 en 54-73.

121 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het 
gevoerde financieele beleid, p. 5-6 en 9; Van Kleffens, a.w.

122 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 145: Nota betreffende eenige aspecten van het 
gevoerde financieele beleid, p. 23 (Voorlopig verslag).

123 A.v., p. 30-32 (Memorie van Antwoord).
124 Blijkens de notulen van de Raad voor Oorlogvoering baarde dit punt 

Lieftinck grote zorgen, vooral omdat hij nogal eens werd gedwongen om 
op korte termijn grote bedragen beschikbaar te stellen, die alleen met de 
grootste moeite waren te organiseren. Hij werd daarbij het meest getroffen 
door het feit dat de militaire departementen nauwelijks met behoorlijke 
ramingen werkten en hem keer op keer voor verrassingen plaatsten. De 
moeilijkheden namen voor hem toe, toen ook nog de Mutual Aid Agree- 
ment met Engeland in november 1945 afliep en hij voor de opbouw van dat 
deel van het leger, dat zich in Engeland bevond, cash moest betalen. Deze 
moeilijkheden kwamen des te meer ongelegen, daar de Amerikaanse, 
Britse en Canadese regeringen aandrongen op contante betaling voor de zgn. 
Civil Affairsgoederen, die door de geallieerden waren aangevoerd; in be
sprekingen wist Lieftinck deze kwestie evenwel op de lange baan te schui
ven. Ook kon hij voorlopig uitkomen onder het dringende verzoek van 
Engeland in maart 1946 om betaling voor de reliefgoederen, die vanaf de 
bevrijding tot 1 augustus 1945 ten bedrage van 300 miljoen dollar naar 
Nederland waren gebracht.

125 Notulen Raad voor Economische Aangelegenheden 21 januari 1946.
126 Deze machtiging had een terugwerkende kracht, want de geldleningen 

die sinds 1 januari 1944 waren aangegaan, waren inbegrepen, met uit
zondering evenwel van de dollarlening ad $ 100 miljoen, waarvoor bij KB 
van 14 november 1944, Stbl. E 137, reeds machtiging was verleend.

127 Notulen Raad voor Economische Aangelegenheden 6 augustus 1945.
128 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 123: Nota omtrent een aantal punten van 

Regeeringsbeleid, p. 8-11:
129 Besluit op de Materiële Oorlogsschade en Besluit op de Bezettingsschade, 

Verordeningenblad resp. 221/1940 en 30/1942.
130 Notulen Raad voor Economische Aangelegenheden 27 augustus 1945.
131 Eind maart 1946 werd hiervoor een afzonderlijk wetsontwerp ingediend, 

dat pas echter onder het volgend kabinet zou worden behandeld. Zie: 
HTK, 1945-1946, bijlage nr. 183: Regeling van de bijdragen Wederopbouw 
publiekrechtelijke lichamen 1946.

132 Tijdens het kabinetsberaad op 27 augustus 1945 had Drees op dit laatste 
zeer aangedrongen.

133 De Herstelbank had speciaal tot taak langlopende kredieten te verstrekken 
en kortlopende financieringen te bewerkstelligen, waaraan economisch 
behoefte bestond, maar waaraan ook bijzondere risico’s kleefden. Zij moest
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voorzien in de lacune, die was gegroeid, doordat de Nederlandse com
merciële banken zich hoofdzakelijk bezighielden met kortlopend krediet, 
waaraan zo weinig mogelijk risico was verbonden. Lieftinck heeft zich 
van zijn eerste optreden af zeer ingezet voor de totstandkoming van de 
Herstelbank. Met de oprichting op 31 oktober 1945 van de Maatschappij tot 
Financiering van het Nationaal Herstel NV (Mafinah), zoals de officiële 
naam van de Herstelbank luidde, bracht hij een samenwerking tot stand 
tussen de staat enerzijds en commerciële banken, institutionele beleggers 
en het publiek anderzijds. Het maatschappelijk kapitaal van de Maat
schappij werd vastgesteld op ƒ300 miljoen, verdeeld in ƒ 151 miljoen aan
delen A  in handen van de staat en ƒ 149 miljoen aandelen B in handen van 
de andere partners. De leningscapaciteit bedroeg 2/3 van dit kapitaal, even
tueel onder garantie van de staat. Aanvankelijk werden ƒ 51 miljoen aan
delen A en ƒ 49 miljoen aandelen B gestort, de rest in juli 1946. Zie: J.F. 
Posthuma, Tien jaar Herstelbank, in: Tien jaar economisch leven in 
Nederlan,d p. 1-44, en G.W.M. Huysmans, Kapitaalvoorziening, in: Weis- 
glas, a.w., p. 27-48.
Lieftinck was al bij KB van 3 september 1945, Stbl. F 158, gemachtigd 
tot de oprichting van de Mafinah. In het kabinetsberaad over de machti
ging bleek alleen Van Schaik tegen de oprichting te zijn en wel op de op
vallende grond dat hij niet met Lieftinck kon meegaan dat de staat om het 
noodzakelijke particuliere kapitaal aan te trekken een dividendgarantie aan 
de aandeelhouders moest geven. Van Schaik meende dat de burgers geen 
aanleiding mochten kunnen vinden om van de financiering van het eco
nomisch herstel een winstobject te gaan maken; z.i. mocht het herstel van 
Nederland niet op kapitalistische basis geschieden en waren er nog andere 
middelen om gelden aan te trekken. Zie: Notulen Raad voor Economische 
Aangelegenheden 20 augustus 1945.

134 Zie ook: Kortenhorst, a.w., p. 240-253.
135 HTK, 1945-1946, Verslag, 23 januari 1946, p. 403.
136 A.v., p. 406.
137 A.v., p. 393.
138 A.v., p. 398.
139 HTK, 1945-1946, bijlage nr. 124: Nota betreffende den toestand van 

’s Rijks financiën, p. 5.
140 HTK, 1945-1946, Verslag, 23 januari 1946, p. 409.
141 A.v., p. 408.
142 A.v., 24 januari 1946, p. 420.
143 A.V., 23 januari 1946, p. 393.
144 A.v., p. 395.
145 A.v., p. 398.
146 A.v., p. 409-410.
147 A.v., p. 387-391.
148 A.v., p. 409.
149 A.v., 24 januari 1946, p. 419-420.
150 A.v., 23 januari 1946, p. 410-411.
151 A.v., p. 402.
152 Weekblad voor Gemeentebelangen 24(1945)302-303.
153 HTK, 1945-1946, Verslag, 23 januari 1946, p. 387-388.
154 A.v., p. 391.
155 A.v., p. 404.
156 A.v., 24 januari 1946, p. 424-431.
157 A.v., p. 431-434.
158 A.v., p. 434-436.
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159 Dit gebeurde in de Raad voor Herstel en Wederopbouw. Op 29 januari 
1946 kondigde Mansholt in de Tweede Kamer tijdens het debat over de 
paragraaf van de Regeringsnota met betrekking tot Landbouw, Voedsel
voorziening en Visserij een noodwet-Walcheren aan (HTK, 1945-1946, Ver
slag, 29 januari 1946, p, 467). Deze kwestie kwam echter pas op 11 juni
1946 in de Raad voor Economische Aangelegenheden. Het wetsontwerp zou 
onder het volgend kabinet bij de Tweede Kamer worden ingediend.

160 HTK, 1945-1946, Verslag, 24 januari 1946, p. 436.
161 A.v., p. 436-437.
162 A.v., p. 437-438.
163 Kortenhorst, a.w., p. 252-253.
164 Nederlandsche Staatscourant 5 april 1946.
165 Zie: N.H. Wiarda, Wet op de Materiële Oorlogsschaden. Alphen aan den 

Rijn 1950.
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HET SOCIAAL-ECONOM ISCHE BELEID
VI

Een van de voornaamste zorgen van het kabinet-Schermerhom-Drees 
was, hoe de algemene productiviteit te verhogen; het welslagen van de 
wederopbouw van het land hing immers in hoge mate daarvan af. 
In de eerste maanden na de bevrijding waren de vooruitzichten uiterst 
somber. Daar waar men was gewend om zich door zwarte handel een 
behoorlijk inkomen te verzekeren, trad arbeidsschuwheid op. De be
tekenis van de arbeid in de zin van het vervullen van een dienende 
functie in de gemeenschap ging voor een deel verloren als gevolg 
van de ontreddering van het dagelijks leven tijdens de bezetting. 
Jarenlange geestelijke spanning en voedselnood hadden het uithou
dingsvermogen sterk verminderd. Er bestond een groot gebrek aan 
kleding, schoeisel en gereedschappen. Openbare middelen van ver
voer ontbraken geheel, evenals fietsen en als deze er al waren, dan 
hadden zij meestal geen banden. Ten slotte was het evenwicht tussen 
de geschoolde en ongeschoolde arbeiders door de tewerkstelling in 
Duitsland, het onderduiken en het ontbreken van een geregelde en 
doelmatige vakopleiding in de bezettingsjaren ernstig verstoord en er 
was een groot tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten merkbaar; deze 
laatsten gaven vaak de voorkeur aan werk bij de geallieerden, traden 
in dienst bij de Marva, zochten een betrekking in Indië of bleven ge
woon thuis.1 Aan al deze problemen op de arbeidsmarkt moet men 
toevoegen het in die eerste maanden veel voorkomende euvel van het 
noodgedwongen stilliggen van bedrijven als gevolg van de plundering 
door de Duitsers, de verwoesting door het oorlogsgeweld en het ont
breken van grondstoffen. Op het gebied van de lonen werd spoedig 
een grote inhaalvraag manifest bij sterk gestegen prijzen, hetgeen voor
al zorgen baarde met betrekking tot de uitwerking daarvan op de 
exportpositie van het land.
In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de middelen, 
die het kabinet-Schermerhorn-Drees heeft aangewend om deze pro
blemen het hoofd te bieden. Daarnaast zullen enige opmerkingen 
worden gemaakt over de landbouw en het woningbouwbeleid om te 
eindigen met een aantal onderwerpen (vervoer, sociale voorzieningen, 
bedrijfsorganisatie en planning), die mede betrekking hebben op aan
zetten tot structurele wijziging van het sociale en economische beleid. 
Aantekeningen op pag. 500
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1. Lonen en prijzen
Op het gebied van de Ionen en de prijzen bestond er aanvankelijk een 
vrij chaotische situatie. In Londen waren weliswaar maatregelen voor
bereid, maar die bleken niet voldoende te zijn om een minder ge
wenste druk op de lonen en de prijzen tegen te gaan. Zij werden het 
eerst in het bevrijde zuiden in praktijk gebracht en daar traden de 
defecten terstond aan de dag. De regering in Londen trok daaruit 
evenwel niet de gepaste consequenties. De redenering was dat pas wij
zigingen konden worden aangebracht, nadat er overleg was gepleegd 
met hoge ambtenaren en het bedrijfsleven, hetgeen niet eerder dan na 
de bevrijding van het gehele land kon gebeuren. Bovendien vond men 
de situatie in het zuiden van te bijzondere aard -  de hele winter 1944- 
45 frontgebied -  om er vruchtdragende wetgevende arbeid op te doen 
steunen. Het gevolg was dat de verwarring, die zich eerst in het zuiden 
voordeed, overal elders na de bevrijding ontstond.
De belangrijkste van de Londense maatregelen was het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen van 17 juli 1944 (BBA 1944), Stbl. E 
52.2 Het bevatte onder meer regelingen inzake de lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden, de herplaatsing van gerepatrieerden en onder
duikers en het ontslag en de indienstneming. Zo handhaafde het BBA 
de loonstop, die kort na de bezetting, op 18 mei 1940, was afgekon- 
digd. De Nederlandse opperbevelhebber had spoedig daama een besluit 
uitgevaardigd, waarbij hij voor het geval een werkgever het loon wenste 
te verlagen het „College van Rijksbemiddelaars” bevoegdheid gaf tot 
ingrijpen zowel in collectieve als in individuele arbeidsovereenkoms
ten.
De Rijksbemiddelaars vonden hun wettelijke basis in de Arbeidsge- 
schillenwet van 1923; van een college was in deze wet geen sprake. 
Het waren vier zelfstandige autoriteiten, die tot taak hadden ieder in 
eigen ambtsgebied te bemiddelen bij arbeidsgeschillen -  in de meeste 
gevallen Ioonconflicten -  zonder dat zij bindend gezag hadden. Dat 
veranderde dus in mei 1940, toen de loonpolitiek geheel in hun han
den kwam.
De overheid was al vóór 1940 op bescheiden wijze invloed gaan uit
oefenen op de loonvorming. In 1927 kwam de eerste wettelijke regeling 
van de cao tot stand,3 in 1937 gevolgd door de wet op het algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren van collectieve arbeidsover
eenkomsten. Deze wet verleende de minister van Sociale Zaken de 
bevoegdheid om op verzoek van belanghebbenden een cao algemeen 
verbindend te verklaren, zodra de bepalingen daarvan toch reeds 
golden voor een naar ’s ministers oordeel belangrijke meerderheid 
van de in een bedrijfstak werkzame personen. Vóór 1940 waren de
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loonbepalingen van vier cao’s algemeen verbindend verklaard (schoe
nen, drukkers, schilders en een deel van de baksteenindustrie). In 
1940 viel naar schatting 15% van de werknemers onder een al dan 
niet algemeen verbindend verklaarde cao. De bestaande cao’s gaven 
over het algemeen minimumvoorschriften aangaande de lonen; af
wijkingen naar boven stonden de werkgever vrij. Van een centraal 
geleide loonpolitiek was vóór 1940 slechts sprake op twee terreinen: 
voor de huisarbeiders krachtens de Huisarbeiderswet van 1933 en voor 
het terrein dat door de Landbouwcrisiswet 1933 werd beheerst. 
Buiten deze sectoren leidde de algemeen verbindendverklaring slechts 
tot mogelijk optreden tegen een wijze van concurreren, die indruiste 
tegen hetgeen ter zake van de lonen als minimaal behoorlijk gold.
De bezetting bracht de geleide loonpolitiek in een stroomversnelling. 
Zo verschenen er in 1940 twee verordeningen, nader uitgewerkt door 
de secretaris-generaal van Sociale Zaken, die aan het inmiddels ge
vormde College van Rijksbemiddelaars de bevoegdheid gaven tot 
verlening van vergunning voor verlaging van lonen beneden de de 
facto geldende „loonnormen”, tot het algemeen verbindend verklaren 
van cao’s en in het bijzonder tot het ambtshalve uitvaardigen van 
„loonregelingen” zonder dat de condities, in de wet van 1937 ge
steld, voor algemeen verbindend verklaren van een cao vervuld be
hoefden te zijn.
Tot aan 31 oktober 1942 hebben de Rijksbemiddelaars de loonpolitiek 
geleid. Per 1 november 1942 schoof de bezetter het College opzij en 
stelde hij een Gemachtigde voor de Arbeid aan. Mede door het ver
loop van de oorlog trad hierdoor op loongebied al spoedig een chao
tische toestand in. De Gemachtigde droeg zelf in heel belangrijke mate 
daartoe bij. Als verlengstuk van de bezetter werd hij op grote schaal 
niet serieus genomen; zo zijn er werkgevers geweest die door toe
slagen en verstrekkingen in natura de nood van de arbeiders zo veel 
mogelijk hebben trachten op te vangen.
In de ruim twee jaar dat het College ervaring opdeed met het voeren 
van een centrale loonpolitiek, zijn er veertien algemeen verbindend
verklaringen en ruim honderd bindende regelingen tot stand gekomen. 
In gevallen waarin een cao niet voldeed aan de eisen van de wet van 
1937, stelden de Rijksbemiddelaars regelingen vast, die zo veel moge
lijk bij die cao aansloten. Veelal werden landelijke regelingen vast
gesteld op voorstel van partijen, die daarover akkoord waren, of na 
onderhandelingen op verzoek van een der partijen. Doordat de lonen 
nu centraal werden geleid, rezen er uiteraard talloze vraagstukken en 
in het oplossen daarvan heeft men tijdens de bezetting belangrijke er
varing opgedaan. Zo betreffende het bepalen van het type van de 
werknemer, voor wie de minimum-regeling zou gaan gelden (leeftijd 
28 jaar); de omvang van het gezin; vragen van volwaardigheid; het
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toelaatbare loonverschil tussen de verschillende categorieën van werk
nemers (ongeschoolden, geoefenden, geschoolden); het bepalen van  
een aanvaardbaar minimum-Ievenspeil; de geografische verscheiden
heid van de kosten van levensonderhoud. De omstandigheden maakten 
het onvermijdelijk dat men, op het stuk van de differentiatie van de 
loonnormen naar regionale verscheidenheid van kosten van het levens
onderhoud, tijdens de bezetting moest werken met een grote ver
scheidenheid van typen van „gemeenteclassificatie”.
Het BBA 1944 legde de loonpolitiek opnieuw in handen van de Rijks
bemiddelaars, nu niet als College, maar weer in hun vooroorlogse 
territoriale onafhankelijke hoedanigheid. Uitgaande van de loonstop 
moest de Rijksbemiddelaar volgens de richtlijnen van de minister van 
Sociale Zaken toestemming geven voor afwijking of wijziging van be
staande arbeidsregelingen; ook kon hij eigener beweging wijziging aan
brengen. De terugkeer naar de territoriale Rijksbemiddelaar beloofde 
weinig goeds voor een doelbewust, harmonisch beleid, te meer niet 
daar het BBA niet voorzag in sancties op door de Rijksbemiddelaar 
zelf vastgestelde regelingen en daar de sancties op het overtreden van 
de loonstop onvoldoende waren. De loonstop werd daardoor met 
gratificaties veelvuldig ontdoken, ook al stond jhr. dr. ir. W.J.J. de 
Muralt, tijdelijk belast met de functie van Rijksbemiddelaar voor het 
zuiden, in november 1944 een verhoging toe van 25% van het loon 
per 10 mei 1940 en liet hij daarbovenop de nodige correcties toe voor 
lonen, die beneden het toen normale peil lagen.
De verwarring op loongebied werd nog groter na de bevrijding van de 
rest van het land, doordat de overige Rijksbemiddelaars -  zeven in 
totaal -  pas in juni en juli werden benoemd4 en doordat eind juni de 
algemene loonsverhoging van 25% door de op dat moment in functie 
zijnde Rijksbemiddelaars ook voor het noorden van kracht werd ver
klaard; tevens werd toen de mogelijkheid geopend om de lonen te ver
hogen tot 115% van het peil per 31 oktober 1942, omdat anders de 
correcties, die het Oorlogscollege van Rijksbemiddelaars tussen mei 
1940 en november 1942 had aangebracht, teloor zouden gaan. Deze 
maatregelen, die in wezen niet meer dan een slag in de lucht waren, 
omdat de lonen in de meeste gevallen in de praktijk al ver boven het 
toegestane niveau uitkwamen,5 vormen tesamen wat toentertijd werd 
genoemd de „eerste loonronde”.
Om tegemoet te komen aan de speciale moeilijkheden voor de grote 
gezinnen werd bovendien bij KB van 10 augustus 1945, Stbl. F 143, 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 1945 de kinderbijslag, die al 
tijdens de bezetting voor de verschillende categorieën was verhoogd, 
gebracht op het uniforme bedrag van ƒ 0,40 per dag per kind; de 
kosten van deze verhoging zouden voor het jaar 1945 worden gedragen
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door het Rijk, maar bij KB van 22 september 1945, Stbl. F 189, werd 
bepaald dat vanaf 1 januari 1946 ook deze kosten ten laste van de 
werkgevers zouden komen.
Dat de greep van de Rijksbemiddelaars op de loonontwikkeling nog 
allesbehalve stevig was, moge blijken uit het onderstaande overzicht 
van de lonen per 1 juli 1945, dat aangeeft dat de lonen in diverse be
drijfstakken de grenzen van de 25%- en 15°/o-verhoging aanmerkelijk 
overschreden en dat zich grote verschillen voordeden.

Procentuele verhogingen tot 1 juli 1945
t.o.v. 10 mei 1940 
toegestaan 25 %

t.o.v. oktober 1942 
toegestaan 15%

gesch. geoef. ong. gesch. geoef. ong.
Bouwnijverheid 39 49 51 32 37 35
Houtbewerkingsindustrie 35 40 44 22 23 25
Metaalindustrie 25 31 35 17 21 22
Kledingindustrie en 23 31 58 15 23 44
reinigingbedrijven

Hoewel de Rijksbemiddelaars zo veel mogelijk hun werkzaamheden 
trachtten te coördineren, vormde hun zelfstandig karakter, nog afge
zien van de bestaande slechte communicatiemogelijkheid, toch een te 
grote handicap om niet-gewilde verschillen in de diverse loonregelingen 
te voorkomen. Op het gebrek aan sancties op niet-naleving van hun 
voorschriften is reeds gewezen. Daarbij kwam dat de Rijksbemidde
laars moesten uitgaan van bestaande loonregelingen en dat zij ambts
halve niet geheel nieuwe richtlijnen konden opstellen. Dit alles maakte 
een wijziging van het BBA 1944 dringend noodzakelijk. Een hoofd
moeilijkheid daarbij vormde evenwel het verlangen van de Stichting 
van de Arbeid om wettelijk het zwaartepunt van het loonbeleid gelegd 
te zien bij de Stichting, zij het onder strenge regeringscontrole.
De Stichting was vanaf het moment, dat haar ter ore kwam welke 
voorzieningen in Londen waren getroffen, zeer ontstemd dat aan 
werknemers en werkgevers geen plaats was ingeruimd op het stuk 
van de loonvorming. Zij legde in de vroege lente van 1945 haar on
genoegen vast in een nota aan de Vertrouwensmannen.6 De uit
werking hiervan was gering. Uiteraard misten de Vertrouwensmannen 
de bevoegdheid om het BBA te wijzigen; bovendien heeft het tweede 
kabinet-Gerbrandy in de Stichting van de Arbeid, die vrijwel uit
sluitend in het westen van het land was voorbereid, een teveel aan 
„restauratie” gezien. Zo kreeg de Stichting aanvankelijk weinig voet

413



aan de grond, ook al erkende de regering op 26 mei haar als advies
orgaan.7 Pas onder het kabinet-Schermerhorn-Drees kon de Stichting, 
zij het ook hier na een moeizame start,8 tot volle ontplooiing komen.9 
Met name Drees die als Vertrouwensman de hele voorgeschiedenis 
van binnenuit had meegemaakt,10 zag het belang van de Stichting 
duidelijk in. Reeds enkele dagen na zijn optreden als minister van 
Sociale Zaken, op 5 juli 1945, herhaalde hij dat de Stichting werd 
erkend als adviserend lichaam van de regering.11 Op dat moment nam 
de Stichting al deel aan in juni gestarte interdepartementale bespre
kingen over de stabilisatie van het loon- en prijspeil. Daarnaast wend
de zij zich regelmatig rechtstreeks tot de regering met nota’s, die 
echter veelal een geringe uitwerking hadden.12 Meer succes boekte de 
Stichting met haar deelneming aan de besprekingen over de herziening 
van het BBA, waartoe overigens Drees’ voorganger, Wijffels, al op
dracht had gegeven.
Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 kwam op 5 
oktober 1945 tot stand, Stbl. F 214, en trad tien dagen later in wer
king. Het droeg een tijdelijk karakter, want zodra een regeling van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand zou zijn gekomen, zou
den de in het BBA 1945 geregelde bevoegdheden van de centrale 
overheid overgaan op bedrijfsorganen. Het BBA 1945 was niet van 
toepassing op publiekrechtelijke lichamen en op onderwijzend per
soneel. Naast uitvoerige bepalingen over het aangaan en het beëindi
gen van een arbeidsverhouding bevatte het Besluit ten aanzien van de 
lonen de volgende bepalingen. Er zou om de eenheid in het loonbeleid 
te verzekeren, weer een College van Rijksbemiddelaars komen; de 
leden zouden worden benoemd door de minister van Sociale Zaken,13 
wiens aanwijzingen het College was gehouden op te volgen. Het 
College kon niet alleen op verzoek van organisaties van werkgevers en 
werknemers, maar nu ook ambtshalve lonen en andere arbeids
voorwaarden bindend vaststellen. Nieuwe cao’s en wijzigingen in be
staande cao’s zouden bovendien de goedkeuring van het College be
hoeven, terwijl het College binnen het kader van de door de minister 
van Sociale Zaken gegeven algemene aanwijzingen daarvoor richt
lijnen kon vaststellen; de werkgever mocht daarvan niet afwijken dan 
met toestemming van het College. Het College werd verplicht in al 
deze aangelegenheden het advies in te winnen van de Stichting van de 
Arbeid. Om de naleving van het een en ander te kunnen afdwingen, 
werden de straffen strenger en talrijker en werd het opsporings
apparaat uitgebreid.
Wat was de betekenis van dit nieuwe BBA? In de eerste plaats was de 
positie van de werkgevers en werknemers aan het loonfront afgepaald: 
via de Stichting van de Arbeid kregen zij een adviserende stem. Dit
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was heel wat minder dan de Stichting van de Arbeid had gewild, maar 
zij schikte zich in de geringe ruimte, die de overheid bood; van de 
kant van de overheid bezien meende men hier de vorm te hebben 
gevonden om werkgevers en werknemers te betrekken bij het loon- 
beleid, zonder dat het streven naar een centraal geleide loonpolitiek 
in gevaar kwam. Toen het ontwerpbesluit op 11 september in de 
Ministerraad werd besproken, was het alleen nog minister Van Schaik 
die zich afvroeg of de Stichting van de Arbeid wel zo op de voor
grond moest worden gesteld.
Een tweede belangrijk verschil met het BBA 1944 was niet alleen dat 
de bevoegdheden van de Rijksbemiddelaars verruimd waren, maar 
ook dat er een einde kwam aan de territoriale onafhankelijkheid van 
de Rijksbemiddelaars en dat er via de vorming van het College van 
ieders speciale deskundigheid geprofiteerd en eenheid van beleid ver
kregen kon worden.
Ten slotte betekenden de uitbreiding en de verscherping van de sanc
ties op niet-naleving van de voorschriften een aanmerkelijke vooruit
gang voor een effectieve realisering van een geleide loonpolitiek.
Wat nu de praktijk betrof, gold in het najaar van 1945 nog steeds dat 
de lonen niet mochten stijgen boven 125% vergeleken met 10 mei 
1940 of met 115% vergeleken met 31 oktober 1942. Dit betekende 
evenwel nog geen algemene loonstop. Het was immers zo dat de 
regering verhogingen binnen de aangegeven grenzen vrij liet, maar 
verhogingen daarbuiten aan het oordeel van het College van Rijks
bemiddelaars wenste te onderwerpen. Om nu met het BBA 1945 in de 
hand een einde te maken aan de vrij chaotische loonontwikkeling 
sedert de bevrijding, begon het College vanaf november 1945 voor de 
verschillende bedrijfstakken nieuwe loonregelingen te ontwerpen. Daar
bij zou men worden gebonden aan een op economische overwegin
gen gebaseerd „loonplafond” en aan een door de kosten van het 
levensonderhoud (aanvankelijk de kosten van het distributiepakket) 
van een gezin met twee kinderen bepaalde „loonvloer”, waar be
neden voorziening in de noodzakelijke levensbehoeften niet meer mo
gelijk werd geacht.14 In besprekingen met de Stichting van de Arbeid 
in de maanden daarvoor was door het College aanvaard dat men zou 
afstappen van het stelsel van procentuele verhogingen en dat in de 
plaats daarvan de loonvorming zou worden afgestemd op de behoefte 
en minder op de prestatie.15 De loonvloer zou dus moeten samen
vallen met het voor het minimale levensonderhoud benodigde, terwijl 
de marges voor geoefenden en geschoolden zouden worden terug
gebracht tot 10 en 20% boven het loon voor ongeschoolden. Vanuit 
deze uitgangspunten adviseerde de Stichting van de Arbeid het Col
lege van Rijksbemiddelaars zich bij het ontwerpen van de nieuwe loon-
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regelingen te richten naar een schema van gemiddelde inkomens, dat 
voor de grote steden neerkwam op een loonsverhoging van 35 a 42% 
boven het peil van 1940 en voor het platteland zelfs op nog meer.
Het College kon zich in de regel wel vinden in het door de Stichting 
voorgestelde schema, maar bij de toepassing daarvan deden zich aller
hande moeilijkheden voor. De bedoeling van de Stichting van de Ar
beid was dat de werkelijke lonen iets boven of beneden de aan
gegeven gemiddelde verdiensten zouden komen te liggen, afhankelijk 
van de historische ontwikkeling of bijzondere omstandigheid van de 
desbetreffende bedrijfstak. In de praktijk echter werden de gemiddel
den onmiddellijk als minima beschouwd. Dit kwam enerzijds doordat 
de kosten van het levensonderhoud bleven stijgen en loonsverhogingen 
als gevolg daarvan niet konden uitblijven. Anderzijds genoot het loon- 
schema van de Stichting algemene bekendheid, waardoor het met 
name voor de laagst geclassificeerde bedrijfstakken moeilijk was 
lonen beneden de richtlijn te accepteren. Ten slotte dwong de algemene 
economische situatie tot soepelheid: grote vraag naar arbeidskrachten, 
ruime liquiditeit bij het bedrijfsleven en onbeperkte afzetmogelijk
heden op de binnenlandse markt zouden bij een te straffe toepassing 
van de richtlijnen het uitbetalen van zwarte lonen bevorderen. Was 
het College van Rijksbemiddelaars dus genoodzaakt tot een gematigd 
optreden, de zo juist geschetste situatie dwong de ondernemer om 
toch nog via bepaalde manipulaties de regelingen van het College te 
ontduiken. Daardoor bleef de situatie op loongebied onoverzichtelijk; 
zo steeg het loonpeil in de grote steden ten opzichte van de vast
gestelde normen meer dan op het platteland. De grootste onvrede 
veroorzaakte evenwel de omstandigheid dat de lonen achterbleven bij 
de prijsstijgingen, ofschoon de regering het mogelijke deed om ook de 
prijzen in de hand te houden.
Wilde men de lonen kunnen beheersen, dan was prijsbeheersing voor
waarde. Immers, werd die voorwaarde niet vervuld, dan zouden so
ciale spanningen optreden met alle gevolgen van dien voor het herstel 
van de productie; dan zouden door de vanwege de hogere prijzen ge
stegen lonen consumptieve bestedingen worden bevorderd ten koste 
van de onontbeerlijke kapitaalvorming; dan zouden ten slotte de pro
ductiekosten stijgen, met een nadelige uitwerking op de internationale 
concurrentiepositie, op het herstel van de betalingsbalans en uiteinde
lijk op de eliminering van de toestand van gebrek en verarming. Voor 
een prijsbeheersing was de situatie kort na de bevrijding evenwel 
allerminst geschikt. Alle prijzen moesten worden herzien, nu Neder
land wat de invoer betrof was aangewezen op Engeland en Amerika, 
waar de prijzen tijdens de oorlog sterk waren gestegen. Daarbij kwam 
de devaluatie van de gulden die de invoerprijzen uit de dollarlanden
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met 40% en die uit 'Engeland met iets minder deed stijgen. Voorts 
kwamen daarbij de verhoging van de transportkosten zowel voor ver
voer overzee als in het binnenland, de productiviteitsdaling in eigen 
land, de ontzaglijke toeneming van de geldcirculatie waarvan de 
effecten pas door de geldzuivering konden worden weggewerkt, en 
ten slotte de loonsverhogingen sedert de bevrijding. Ook werden de 
prijzen van de te importeren eerste levensbehoeften en grondstoffen 
pas laat bekend, zodat aanvankelijk werd uitgegaan van de prijzen 
van 1944 en de nieuwe prijzen niet eerder dan eind 1945 definitief 
konden worden vastgesteld. In deze situatie waren een juiste prijs
vorming, een krachtige controle op de naleving van de prijsvoor- 
schriften en een straffe berechting van de overtredingen ervan van het 
grootste belang. De overheid trachtte de prijzen zo veel mogelijk in 
bedwang te houden met behulp van het KB E 111, dat de door de 
bezetter buiten werking gestelde Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
weer herstelde. Een Directoraat-Generaal voor de prijzen, functio
nerend voor alle economische departementen,16 werd met de uitvoering 
van de prijsbeheersing belast; een aantal bezettingsregelingen werd 
daarbij gehandhaafd, zo voor de huren, het onroerend goed, de pach
ten en de dividenden. Omdat de meeste prijsverhogende factoren, naar 
men aannam, van tijdelijke aard waren, vond de regering het gerecht
vaardigd om de prijsstijging te remmen door op de levensmiddelen, 
brandstoffen en grondstoffen toeslagen te geven, die ongeveer ƒ 800 
miljoen op jaarbasis bedroegen. Op deze wijze kwam de prijspolitiek in 
de eerste tijd na de bevrijding vrijwel geheel in dienst te staan van de 
sociale politiek; commerciële overwegingen moesten wijken voor de be
taalbaarheid van het normale budget van de gezinshuishouding. Van
daar ook dat speciale aandacht uitging naar de winstmarges, die in 
belangrijke mate de prijsstijgingen voor de producent mede moesten 
opvangen; naar aanleiding daarvan werd in het parlement en ook in 
het kabinet, met name door Drees, regelmatig de vraag gesteld, of wel 
alle winstmarges toelaatbaar waren.
Naast loon- en prijsbeheersing was beheersing van de investeringen 
noodzakelijk, niet alleen vanwege de invloed van de investeringen op 
het prijspeil, maar ook en vooral om de geringe productiemogelijk
heden af te kunnen stemmen op die producten, waaraan voor de con
sumptie en voor de export de grootste behoefte bestond. Langs de weg 
van de distributie en door de controle op de invoer krachtens het De
viezenbesluit 1945 had de overheid zich ook op dit terrein krachtig 
gewapend, afgezien nog van de mogelijkheden die de crisisinvoerwet 
en de crisisuitvoerwet, beide van 1931, boden.17
Dat de loon- en prijspolitiek in het najaar van 1945 grote problemen
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schiep, leert niet alleen lezing van de notulen van de Raad voor Eco
nomische Aangelegenheden, waar duizend-en-een loon- en prijskwes
ties aan de orde kwamen, maar bewijst ook de aanvrage van een inter
pellatie over deze politiek door Kupers (SDAP) direct op de eerste dag 
dat de Tweede Kamer van de Voorlopige Staten-Generaal bijeen
kwam, op 20 november 1945.18 In afwachting van de Nota omtrent 
een aantal punten van Regeringsbeleid, waarin ongetwijfeld wel het 
een en ander over het gevoerde beleid zou worden meegedeeld, is de 
aanvrage niet door de Kamer gehonoreerd.
In de Nota van 11 december werd een overzicht gegeven van hetgeen 
op het gebied van de lonen en prijzen was geschied. Benadrukt werd 
dat door „de ontzettende verarming, die de bezetting en de oorlogs
handelingen op ons grondgebied ten gevolge hebben gehad en de nog 
onvolkomen productie, . . .  het voorshands niet mogelijk (is) alles 
weer te brengen op het peil vóór de oorlog of daarboven”. Eerste 
zorg was het om inflatie te voorkomen. Maar in deze situatie achtte 
de regering het onverdedigbaar, indien het inkomen van de laagst 
betaalde arbeiders beneden een zeker bestaansminimum zou liggen en 
er te grote verschillen in beloning tussen ongeschoolden en geschool
den bleven bestaan. Ten aanzien van de prijzen wees de regering erop 
dat beheersing daarvan om de reeds genoemde redenen slechts binnen 
zekere grenzen mogelijk was. Zij waarschuwde tevens dat kostendaling 
niet automatisch prijsdaling voor de consument zou betekenen, want 
in de eerste plaats moesten de prijssubsidies worden afgebouwd. Van
daar dat er in de Nota nog eens uitdrukkelijk werd teruggekomen 
op het belang van de productiviteitsvermeerdering. „De voorwaarde 
voor het tot stand komen van gunstiger verhoudingen en verhooging 
van het levenspeil is, zooals overigens voor de hand ligt, maar in de 
practijk niet altijd begrepen schijnt te worden, toeneming der productie. 
Naarmate het Nederlandsche productievermogen zich herstelt, wor
den wij minder afhankelijk van den invoer, dien wij financieel in den 
tegenwoordigen omvang niet blijvend kunnen dragen en zullen wij 
tegenover den noodzakelijk blijvenden invoer uitvoer kunnen stellen. 
Bovendien zal dan in eigen land de kostprijs kunnen dalen van de 
agrarische zoowel als van de fabrieksproducten, en bij grooteren omzet 
zal met lagere marges ook in den handel kunnen worden volstaan. 
Zonder een dergelijke opvoering van de productie kan loonsver- 
hooging slechts tijdelijk en partieel verlichting geven. Een productie- 
verhooging, die prijsverlaging mogelijk maakt, komt ten goede aan 
aller levenspeil, ook van hen, die niet meer actief in het bedrijfsleven 
staan.”19
Het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van deze passage van 
de Nota vond een week voor Kerstmis plaats, op 18 december 1945;
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het was het eerste onderdeel van de Nota dat in openbare behandeling 
kwam; inzoverre had de vergeefse interpellatie-aanvrage van Kupers 
dus toch zin gehad. De Kamer bleek algemeen in te stemmen met de 
gedachte dat, gezien de bijzondere omstandigheden, ten aanzien van 
de lonen en de prijzen de leiding moest uitgaan van de overheid en dat 
met name voor de minst draagkrachtigen de bestaanszekerheid moest 
worden gewaarborgd; over de mate waarin die leiding zich moest 
laten gelden, traden uiteraard verschillen van mening aan de dag.
Zo vond Andriessen (RKSP)20 dat met het overgaan van de bevoegd
heden van het College van Rijksbemiddelaars op de bedrijfsschappen 
niet moest worden gewacht, totdat de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie was gerealiseerd; zij moesten zo snel mogelijk worden 
overgedragen aan de Stichting van de Arbeid. Alleen daar zou de 
juiste aandacht kunnen worden geschonken aan historie, aard en ka
rakter van de werkzaamheden en het bedrijf, hetgeen naar zijn over
tuiging bij de coördinatie van de lonen door de Rijksbemiddelaars niet 
in voldoende mate mogelijk was. De geringe invloed die de organisaties 
van werknemers en werkgevers hadden op het hele terrein dat door het 
BBA 1945 werd bestreken, was hem dan ook een doorn in het oog. 
Soortgelijke geluiden waren te vernemen van de woordvoerder van de 
ARP-fractie Smeenk.21
Daartegenover hoopte Suurhof (SDAP)22 dat de „kolossale uitbreiding 
van de Overheidsbemoeiing” niet „een kind van den nood” was. 
„De planmatige loonpolitiek is”, geloofde Suurhoff, „niet alleen uit
vloeisel van de harde noodzaak van dit oogenblik, maar ook van een 
gegroeid sociaal verantwoordelijkheidsbesef bij Overheid én volk. 
Helaas gaat het groote, baanbrekende werk, dat thans verricht wordt 
op dit gebied, schuil achter critiek op details en onvolkomenheden, die 
de huidige tijdsomstandigheden nu eenmaal onvermijdelijk met zich 
brengen. Critiek, die vaak juist is, maar die nooit mag doen vergeten, 
hoe hier als het ware te midden nog van de puinhoopen een begin 
gemaakt wordt met den opbouw van een sociale ordening, die aan de 
min of meer chaotische loonverhoudingen, welke vóór den oorlog het 
vrije spel der maatschappelijke krachten veroorzaakt had, een einde 
moet maken.” Goedhart (partijloos)23 uitte zich in dezelfde geest: 
een systeem van geleide loon- en prijsvorming binnen het kader van 
een geordende economie was noodzakelijk om te komen tot sociale 
gerechtigheid en verhoging van de productie. Schilthuis (VDB)24 was 
eveneens ingenomen met het regeringsbeleid; hij had geen enkele 
moeite met de beheersing van het loonpeil door het College van 
Rijksbemiddelaars, zeker niet daar de Stichting van de Arbeid diende 
te worden gehoord.
De kritiek, waar Suurhoff het over had, viel ook in dit debat te be
luisteren. Die richtte zich vooral op de koppeling van de loonvloer aan
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de kosten van het distributiepakket. Men was het er algemeen over 
eens dat de loonvloer daardoor te laag was; met name gezinnen met 
kinderen konden er niet van rondkomen. Nu had de regering reeds 
een spaar- en voorschotregeling in het vooruitzicht gesteld voor de 
aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, waarover in de volgende 
paragraaf meer, maar de Kamer achtte dat niet voldoende. De be
zwaren tegen een algemene loonsverhoging op dat moment werden in 
de regel wel gedeeld, al vreesde men dat een loonsverhoging vanwege 
de spanning tussen het loon- en prijspeil en tussen de lonen onderling 
van met name dezelfde groepen binnen afzienbare tijd onvermijdelijk 
zou worden. Maar men meende dat er andere, gemakkelijker te reali
seren mogelijkheden waren om het gezinsbudget op korte termijn te 
verruimen, zoals een verdere verhoging van de kinderbijslag (An- 
driessen) en, in navolging van een voorstel van de Stichting van de 
Arbeid,25 gratis ter beschikking stellen van distributiegoederen (An- 
driessen en Suurhoff).
De enige, die zich voor onmiddellijke loonsverhoging uitsprak, was 
De Groot (CPN).26 Voor hem ademde het overheidsbeleid „de geest 
van de oude, vooroorlogsche reactionnaire ondememersmentaliteit, 
voor wie het arbeidsloon niets anders is dan een bedrijfslast, die zoo 
klein mogelijk gehouden moet worden, en voor wie de prijspolitiek 
niets anders is dan een middel om de arbeidskracht zo goedkoop 
mogelijk te kunnen uitbuiten”. Hij wees erop dat het een vakorgani
satie of politieke arbeiderspartij weinig moeite zou kosten om de „op
gekropte ontevredenheid” door middel van massastakingen de vrije 
loop te laten. Aan de zelfbeheersing en het verantwoordelijkheids
gevoel van de arbeiders en hun organisaties was het zijns inziens te 
danken dat het aantal en de omvang van de arbeidsconflicten beperkt 
bleven. Hierbij zij wel aangetekend dat, voorzover er conflicten waren 
geweest -  en die hadden zich voornamelijk in de havens en in de mijn
streek voorgedaan - , daarin de aan de CPN gelieerde EVC de hand 
had gehad. Andriessen had ongetwijfeld mede deze conflicten op het 
oog toen hij arbeidsschuwheid, gezien de enorme verarming, ronduit 
misdadig noemde. Met zijn opmerking dat de meeste arbeiders wel 
inzagen dat zij geen belang hadden bij een economische chaos, dis
tantieerde De Groot zich kennelijk van de stakingen; hij schreef deze 
toe aan onverantwoordelijke elementen, waarmee hij de EVC in de 
kou liet staan. De arbeiders, aldus De Groot, wensten een snelle 
wederopbouw om zich van de in de oorlog geleden schade te kunnen 
herstellen en daar hadden zij veel voor over. Deze geesteshouding bij 
de arbeidersklasse behoorde haar erkenning te vinden in de loon
politiek. „De Regeeringspolitiek in zake loonen en prijzen moet een 
stimulans worden voor de productie. Zij moet er op gericht zijn ons 
waardevolste nationale bezit, onze arbeidskracht te herstellen en te
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versterken.” De ingevoerde loonvloer was daarvoor niet voldoende; 
sociale voorzieningen en een veertiendaagse vacantie met behoud van 
loon en met toeslag behoorden bij een vooruitstrevende loonpolitiek, 
aldus De Groot. De middelen voor een algemene en ruime loons
verhoging wilde hij vooral ten koste van de winstmarges verkrijgen. 
„Onze arbeiders hebben tijdens de bezetting honger en ontbering ge
leden. Met vele ondernemers en handelaars is dit niet het geval ge
weest . . .  Het is een feit, dat de meeste ondernemingen, vrijwillig of 
gedwongen, opdrachten van den bezetter hebben uitgevoerd. Vrij
willig of gedwongen, dit neemt niet weg, dat zij in beide gevallen ver
diend hebben, en vaak niet zuinig. Een weinig offervaardigheid van 
den kant der ondernemers zou, bij den nationalen wederopbouw, wel 
op zijn plaats zijn en, gezien de gemakkelijkheid, waarmede vele 
ondernemers getoond hebben zich te kunnen laten dwingen, zou een 
weinig dwang hier veel toe kunnen bijdragen.” Fel keerde De Groot 
zich tegen het eventueel gratis ter beschikking stellen van distributie- 
goederen en tegen de aangekondigde spaarregeling. Het ene droeg een 
onsociaal karakter, evenals de subsidiëringspolitiek inzake de prijzen, 
omdat daarvan allen gelijkelijk profiteerden -  iets wat anderen, tot 
in de regering, toegaven - ;  het andere, de spaarregeling, riep herinne
ringen op aan het „kwartje van Romme” van voor de oorlog.27 Hier 
liet De Groot zich verleiden tot een uitval in de richting van Romme, 
die als Rijksbemiddelaar echter slechts zijdelings te maken had met 
het voornemen van de regering. „Het is diep treurig”, riep De Groot 
uit, „dat men in onzen tijd niets beters wist te verzinnen dan dit. 
Erger nog, het stelsel draagt het stempel van zijn maker. Het is nog 
steeds prof. Romme, die dergelijke voor de arbeiders degraderende 
stelsels probeert ingang te doen vinden. Ik zou de Regeering in over
weging willen geven, in het belang van haar eigen prestige, van derge
lijke reactionnaire bedenksels af te zien.” De Groots aversie jegens 
Romme bleek uit zijn verklaring Romme als voorzitter van het Col
lege van Rijksbemiddelaars niet de aangewezen persoon te vinden om 
te worden bekleed met bevoegdheden „waardoor hij . . .  tot een soort 
loondictator in Nederland wordt gemaakt. Ik geloof, dat de gezindheid 
van den heer Romme, die tot de uiterst rechtsche richting behoort in 
ons volk, hem niet den geschikten man maakt om een dergelijke ver
antwoordelijke en diep ingrijpende functie te vervullen.” Ook Suurhoff 
had kritiek laten horen op de kwaliteit van de Rijksbemiddelaars, maar 
bij hem geen spoor van de in socialistische kring vooral door het 
„kwartje” bepaalde dunk omtrent Rommes sociale opvattingen: nu 
de bevoegdheden van de Rijksbemiddelaars zeer waren uitgebreid, 
voelde hij meer behoefte aan specialisten.
De Kamer kon niet veel meer doen dan de hoop uitspreken dat het 
de regering zou gelukken de prijzen in de hand te houden, en verder
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de vraag stellen of de winstmarges niet te ruim waren. Met uit
zondering van De Groot stapte men heen over de bezwaren tegen de 
toeslagregeling, die de prijzen op een kunstmatige manier op een enigs
zins redelijk niveau kon houden. Met het oog op de vele miljoenen, 
die deze regeling van de schatkist vergde, was men het er ook over 
eens dat deze toestand niet al te lang mocht duren. Vandaar dat An- 
driessen met de gedachte speelde om het prijsniveau geleidelijk op te 
trekken tot het niveau van dat gebied, waar de prijsverhogende pro
ducten in meerderheid vandaan kwamen, de Angelsaksische landen.28 
De prijzen in Engeland en Amerika ontwikkelden zich echter niet 
gelijk en bijna alom leefde de verwachting dat de wereldprijzen na de 
eerste tijd van de inhaalvraag zouden gaan dalen. Maar de gedachte 
van Andriessen vond vooral geen bijval vanwege de te verwachten 
druk op de lonen; een forse loonsverhoging werd door de regering 
steeds afgewezen in verband met de nadelige effecten voor de con
currentiepositie op de wereldmarkt.
Dit laatste was het centrale thema van het antwoord van Drees29 en 
Vos;30 gelet op eerdere uitlatingen van de regering viel ook niet 
anders te verwachten. Drees beklemtoonde nog eens dat het beleid 
moest worden gezien tegen de achtergrond van de sterke verarming, 
want „altijd als wij dat uit het oog verliezen, komen wij tot een on
juiste beoordeling van hetgeen wij kunnen, moeten en mogen doen”. 
De beperkingen in de consumptieve sfeer waren broodnodig om de 
productie alle kans te geven: Nederland moest minder afhankelijk 
worden van het buitenland en de export moest groeien om deviezen 
te verdienen voor de aflossing van de in het buitenland gesloten le
ningen en om straks de invoer zelf te kunnen betalen. „Als wij dus de 
nadruk leggen . . .  op de noodzakelijkheid van export”, zo verweerde 
Drees zich tegen wel eens geuite bezwaren, „is het niet om eenigerlei 
winstbelang te dienen, dan is het eenvoudig, omdat het de volstrekte 
voorwaarde is om ook in de behoeften van ons eigen volk blijvend te 
kunnen voorzien.” Daarnaast moest het beleid worden gezien tegen 
de achtergrond van de vaste wil om inflatie tegen te houden, niet 
alleen met het oog op de gevolgen daarvan voor de overheidsuitgaven, 
voor degenen die hun inkomsten trokken uit de particuliere pensioen
fondsen en voor de kleine rentetrekkers en spaarders, maar ook juist 
weer voor de exportpositie. Verder dan een tegemoetkoming aan de 
grote gezinnen in het kader van de reeds vermelde spaar- en voor- 
schotregeling wilde Drees dan ook voorlopig niet gaan.
Had Drees al een domper gezet op de hier en daar wellicht nog aan
wezige verwachting, dat het levenspeil snel zou kunnen stijgen, Vos 
deed dat nog in versterkte mate door bij voorbaat de gedachte weg te 
nemen dat bij productiviteitsvermeerdering ook automatisch het con- 
sumptiepeil hoger zou worden. „Wij zullen het volgende jaar nog niet
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in staat zijn onzen export tot die hoogte op te voeren, waarop hij in 
evenwicht met onzen import staat. De import zal het volgende jaar nog 
aanmerkelijk den export moeten overtreffen. Uit het totaal van de 
nationale productie plus het invoeroverschot, wil men spreken over het 
levenspeil, heeft men nog een splitsing te maken en uit het totaal van 
die nationale productie te elimineren, hetgeen voor de investeerings- 
activiteit in ons land noodzakelijk is . . .  Wij hebben nl. in verband 
met ons zeer geslonken productie-apparaat noodig een zeer sterk ver
hoogde investeeringsactiviteit. Wij zullen uit de nationale productie 
moeten afzonderen een niet onbelangrijk gedeelte -  wij denken aan 
ongeveer 25 tot 30 pet. -  voor investeeringsdoeleinden, dat aan de 
maatschappelijke ontwikkeling ten goede komt. De rest zal inderdaad 
voor de consumptie kunnen worden verdeeld.” Zo er dus al ruimte 
voor loonstijging zou komen, zo mag men Vos’ woorden interpreteren, 
zou deze niet in de eerste plaats daarvoor, maar voor investeringen 
moeten worden aangewend ter vergroting van de productiviteit en het 
aantal arbeidsplaatsen. Dat dus wat de verarming als achtergrond 
van het beleid betreft. Ten aanzien van de inflatie merkte Vos op dat 
men op twee manieren die kant uit kon worden gedreven: allereerst 
door alle subsidies los te laten, met als consequentie een plotselinge 
verhoging van de kosten van het levensonderhoud, hetgeen zeker tot 
een sterke druk op de lonen zou leiden; vervolgens door te lang door 
te gaan met de subsidies, met alle gevolgen van dien voor de overheids
schuld en de geldcirculatie. „Het zal”, aldus Vos, „de Regeering de 
grootste moeite kosten tusschen een en ander door te zeilen en, aan 
beide kanten toegevende, dus met een sterke vermindering van de 
toeslagen eenerzijds en met een verbetering van de kosten van het 
levensonderhoud door prijsvermindering ten gevolge van productie- 
verhooging anderzijds, weer eindelijk te komen ook in dat opzicht tot 
een behoorlijk sluitend systeem. Wanneer dit gelukt, geloof ik, dat wij 
de grootste moeilijkheden van onze economie te boven zijn.”
Hoewel er een grote mate van overeenstemming over het kabinets
beleid was, bood dat nog niet de garantie dat dat beleid ook effectief 
werd uitgevoerd. Zo verzuchtte Mansholt in de Raad voor Econo
mische Aangelegenheden op 5 februari 1946 dat het College van 
Rijksbemiddelaars ten aanzien van de beheersing van de lonen onvol
doende werkte. Welke moeilijkheden zich in de praktijk voordeden, 
valt te illustreren aan de hand van de ontwikkeling van de landbouw- 
lonen. De Stichting voor de Landbouw, opgericht op 2 juli 1945 en 
voortgekomen uit de drie landbouworganisaties en de drie landar- 
beidersbonden, wilde gelijkstelling van de gemiddelde landarbeider 
met de geoefende in de bouw; de ervaring wees immers uit dat bij een 
belangrijk loonverschil de landarbeider vlug geneigd was om in de
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bouw te gaan werken. In november 1945 had het College van Rijks
bemiddelaars een gemiddeld uurloon van 60 cent, waartoe de werk
gevers en werknemers in de meeste landbouwgebieden waren ge
komen, goedgekeurd, maar het cijfer van 60 cent had op dat moment 
al weer aan betekenis ingeboet, omdat de kosten van het levensonder
houd waren gestegen en voor de bouwvakken een nieuwe regeling in 
werking was getreden, die de geoefende bouwvakker in de laagste 
gemeenteklasse minimaal 66 cent garandeerde. Daarop begon de 
Stichting voor de Landbouw onmiddellijk een actie voor loonsver
hoging; tijdens het loon- en prijsdebat in de Tweede Kamer op 18 
december 1945 onderstreepten enkele sprekers31 de redelijkheid van 
dit verlangen. Het precaire daarbij was echter dat een dergelijke ver
hoging zou leiden tot hogere kosten van het levensonderhoud, welke 
andere groepen op hun beurt weer zou nopen tot het stellen van loon
eisen; m.a.w. stijging van de landbouwlonen zou de hele loonstructuur 
weer in beweging brengen en dat was wel het laatste wat het College 
van Rijksbemiddelaars wenste. De besprekingen namen dan ook veel 
tijd in beslag. De Stichting voor de Landbouw eiste een gemiddeld 
uurloon van 70 cent, de Stichting van de Arbeid adviseerde 66 cent 
en het dan nog aanwezige verschil met de bouwvakarbeiders, wier 
loon in dat geval met drie cent zou moeten toenemen, in een volgende 
fase recht te trekken. Het College van Rijksbemiddelaars besloot in 
mei 1946 evenwel niet verder te gaan dan 64 cent, conform de uit
komst van een interministeriële bespreking in april.32 Een poging van 
de Stichting voor de Landbouw om de regering te laten interveniëren, 
had hierna geen enkel succes meer.33
Ter afsluiting van deze paragraaf enige cijfers over de ontwikkeling 
van de lonen en prijzen.
Indexcijfer van lonen (1938-1939 =  100)

gemiddelde van 24 takken 
van nijverheid

landbouw nijverheid en 
landbouw

1945 juni 135,4 189,7 143,0
september 141,2 189,7 148,0
december 150,8 224,6 161,0

1946 maart 162,0 224,6 170,8
juni 164,0 241,0 175,0

Bron: Statistisch Zakboek 1944-1946 en Statistisch Bulletin van het CBS 1945-1946.
Het gemiddelde loon in bovenbedoelde sectoren steeg dus vanaf 1939 
met 75°/o en sedert juni 1945 met 22%. De stijging was het grootst 
in de landbouw (141% ten opzichte van 1939 en sedert juni 1945 met 
bijna 30%) als gevolg van de al vóór de oorlog bestaande belangrijke
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achterstand ten opzichte van de industrie. Uit onderstaande tabel 
blijkt dat ondanks de formidabele stijging de lonen toch achterbleven 
bij de prijzen; daaruit valt duidelijk het belang en de noodzaak af te 
lezen van de subsidiëring van de eerste levensbehoeften, omdat alleen 
zo de drang naar verdere loonsverhoging binnen de perken kon wor
den gehouden.
Indexcijfer kosten van levensonderhoud voor arbeidersgezinnen (1938-1939 =  100)

woning-
totaal voeding kleding schoeisel reiniging inrich- rest

ting en 
huisraad

1945 september 161,8 165,6 325,2 296,0 234,3 308,6 121,3 
december 166,2 169,1 310,5 315,8 279,5 299,6 127,2

1946 maart 170,1 174,7 308,9 321,6 303,4 301,4 128,6 
juni 181,9 200,0 309,5 325,3 304,3 298,2 131,5

Bron: Statistisch Zakboek 1944-1946 en Statistisch Bulletin van het CBS 1945-1946.
2. Het consumentenkrediet

Doordat de lonen in eerste instantie waren afgestemd op de dekking 
van de kosten van het meest noodzakelijke levensonderhoud, waren 
zij veelal niet toereikend om iets te sparen voor de aanschaf van duur
zame goederen. Aan deze goederen was een groot tekort ontstaan, 
doordat in de loop van de bezetting om diverse redenen menigeen tot 
uitstel van aanschaf was genoopt en na de bevrijding de duurte van de 
betreffende goederen het inhalen van de achterstand verhinderde. 
Met name de lagere inkomensgroepen zouden grote moeilijkheden 
ondervinden bij het verwerven van schoeisel, kleding en huisraad, 
zodra de productie daarvan op gang zou komen. Het kabinet had dit 
probleem vroeg onderkend34 en onder meer met de Stichting van de 
Arbeid naar een oplossing gezocht.
In oktober 1945 stelde de Stichting van de Arbeid in een nota aan 
de minister van Sociale Zaken, onder wie de kwestie aanvankelijk 
ressorteerde, een spaar- en voorschotregeling voor alle loontrekkers 
voor. Ter aanmoediging zou de overheid toeslagen op besparingen 
moeten geven, en wel naar gelang de grootte van het inkomen en het 
gezin. In verband met de plotseling afkomende aankoopvergunningen, 
die ook nog een beperkte geldigheidsduur hadden, zou de overheid 
daarnaast voorschotten ter beschikking moeten stellen, die dan zouden 
kunnen worden terugbetaald uit de besparingen.85 Het voorstel van de 
Stichting droeg een sterk a fonds perdu-karakter, welk karakter het 
kabinet echter niet al te zeer aansprak: het doen van schenkingen 
zou de koopkracht permanent vergroten en in een tijd van goederen- 
schaarste kon dit aan het prijzenfront een opwaartse beweging ont-
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ketenen; bovendien kwamen de schenkingen ook ten goede aan hen, 
die er geen behoefte aan hadden. Het kabinet voelde er daarom meer 
voor kredieten te verstrekken, die in principe moesten worden terug
betaald; in verband hiermee nam het ministerie van Financiën ge
leidelijk aan de werkzaamheden over van het ministerie van Sociale 
Zaken.
In december 1945 maakte het kabinet in de Nota omtrent een aantal 
punten van Regeringsbeleid zijn denkbeelden bekend. Afhankelijk van 
gezinsinkomen of vermogen zou men van de staat een voorschot kun
nen krijgen tot een bedrag, nodig voor de aankoop van bepaalde goe
deren; bij de terugbetaling van het voorschot zou rekening worden 
gehouden met de hoogte van het inkomen en de grootte en de samen
stelling van het gezin, terwijl beneden bepaalde minima in het geheel 
niet zou behoeven te worden afgelost.36 Het verschil met het voorstel 
van de Stichting van de Arbeid lag hierin, dat het kabinet afzag van be^ 
vordering van het sparen via de variabele toeslagen en de voorkeur gaf 
aan een voorschotregeling, niet uitsluitend voor loontrekkenden, maar 
voor alle inkomensgroepen.
Tijdens het Kamerdebat op 18 december 1945 over de lonen en prijzen 
ging men nauwelijks in op deze kwestie, en als men het deed, dan 
juichte men het voornemen van het kabinet in het algemeen toe. Het 
wachten was op de definitieve regeling. Dat duurde tot eind maart 
1946, toen het wetsontwerp betreffende het consumentenkrediet werd 
ingediend;37 de contouren, zoals die in de Nota waren gegeven, vond 
men er geheel in terug.
Voor het aankopen van onontbeerlijke duurzame goederen zou de 
minister van Financiën voor iedere persoon, indien hij voldeed aan 
nader vast te stellen normen, een bedrag van ƒ 100,—• als krediet ver
strekken, plus nog eens ƒ 100,— per gezin. De kredieten -  in de vorm 
van waardebonnen die alleen konden worden gebruikt bij de aankoop 
van duidelijk aan te wijzen goederen -  zouden pas worden verstrekt, 
wanneer er voldoende goederen voor aankoop beschikbaar waren. 
Voor de afbetaling moest onmiddellijk geld opzij worden gelegd, zodra 
de waardebonnen waren toegewezen, ook al konden zij bij gebrek aan 
goederen nog niet worden besteed. De afbetaling diende in twee jaar 
te geschieden, op basis van f 1,— per week per kredietbedrag van 
ƒ 100,—, evenwel zó dat de lasten de draagkracht van de betrokkene 
niet te boven zouden gaan; m.a.w. vrijstelling van terugbetaling en 
zelfs eventueel kwijtschelding van de schuld was mogelijk. Het krediet
bedrag zou worden verhoogd met een bijdrage in de kosten, die van 
rente daaronder begrepen. Om de administratie van de kredietver
lening zo vlot mogelijk te laten verlopen zou de werkgever worden 
verplicht via het plakken van zegels de als afbetaling verschuldigde 
bedragen in te houden op het loon van de werknemer; voor andere
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inkomenstrekkers zouden de apparaten van het spaarbank- en volks- 
kredietwezen of de gemeenten worden ingeschakeld. Omdat de regeling 
talloze uitzonderingen toeliet, was er een soepel wetsontwerp ont
staan.
Uiteraard kon het beoogde doel ook langs andere weg worden ver
kregen, nl. via verhoging van de lonen en salarissen en via besparingen. 
Het kabinet wees echter beide mogelijkheden van de hand, in de eerste 
plaats omdat het hier ging om buitengewone uitgaven, om het in
halen van een achterstand en loonsverhoging aan iedereen ten goede 
zou komen, behoeftig of niet, vervolgens omdat categorieën van per
sonen moesten worden geholpen die niet in loondienst waren en ten 
slotte omdat besparingen, zo zij al mogelijk waren gezien het loon- en 
salarispeil, pas na geruime tijd de nodige middelen opleverden. Er 
was gekozen voor de vorm van een krediet, omdat de toestand van 
’s Rijks financiën schenkingen niet toeliet en er anders sprake zou zijn 
van onverantwoorde vrijgevigheid: onder hen die in moeilijkheden 
verkeerden, zouden er immers zijn die de verstrekte gelden geleidelijk 
aan konden terugbetalen naarmate zij hun positie verbeterden.
Het feit dat de kredieten zouden worden verstrekt in de vorm van 
waardebonnen en dat deze pas wanneer er goederen voor aankoop 
beschikbaar kwamen, konden worden besteed, bood niet alleen een 
waarborg dat de kredieten ook inderdaad zouden worden gebruikt 
overeenkomstig het gestelde doel, maar betekende tevens dat er geen 
geld in omloop werd gebracht, waartegenover geen goederen stonden; 
het inflatoir effect van de regeling kon daardoor binnen de perken 
worden gehouden.38
Dit laatste was een punt van overweging geweest in de Ministerraad, 
toen daar op 11 februari het wetsontwerp aan de orde kwam. Het werd 
niet ontkend dat het wetsontwerp invloed had op de inflatie, maar 
Drees verdedigde dat de regeling op sociale gronden tot stand moest 
komen; bovendien, zo voegde Lieftinck eraan toe, behoefde men niet 
te zeer bevreesd te zijn voor het effect, omdat de grote heffingen veel 
geld zouden opbrengen en dus de koopkracht zouden beteugelen.
Ruim een maand na de indiening van het wetsontwerp, op 2 mei, 
volgde het Voorlopig Verslag.39 De overgrote meerderheid van de 
Tweede Kamer stemde in met de strekking van het wetsontwerp, ter
wijl een kleine groep, de CPN-fractie, liever toch een verhoging van 
de lonen had gezien: dan hadden de gezinnen zelf het tijdstip van aan
koop kunnen bepalen en kunnen profiteren van een eventuele daling 
van de prijzen. Het hoge niveau van de prijzen deed velen wel vrezen, 
dat men geen gebruik zou maken van de krediet-faciliteiten, omdat 
datgene wat er mee kon worden aangeschaft, toch veel te duur zou 
zijn. Over de late indiening van het ontwerp was men algemeen teleur-

427



gesteld; vele gezinnen moesten nu lange tijd in armzalige omstandig
heden leven, terwijl zwarte lonen werden uitbetaald, mede als gevolg 
van het uitblijven van de regeling.
Ook op details bestond kritiek. Sommigen gaven voorkeur aan het k 
fonds perdu-stelsel van de Stichting van de Arbeid; dat immers voor
kwam de moeilijkheden, waarin ongetwijfeld gezinnen zouden komen 
te verkeren doordat zij niet of niet voldoende de middelen voor de 
afbetaling konden opbrengen. Zij oefenden dan ook sterke aandrang 
uit op de regering om de mogelijkheid van kwijtschelding duidelijk in 
het wetsontwerp te vermelden. Ook werd er een verhoging van de kre
dieten voorgesteld, met name uit de hoek van de KVP-fractie, maar 
anderen waarschuwden hiertegen om de terugbetaling niet nog moei- 
lijker te maken. Verder bestonden er bezwaren tegen de rente- en kos
tenvergoeding. Men wilde vervolgens weten, welke bedragen er mee 
gemoeid waren en ten slotte deed men een beroep op de regering om 
bij het noodzakelijke, maar niet zelden pijnlijke onderzoek naar ieders 
behoefte de nodige matiging te betrachten, evenals bij het opzetten van 
het uitvoerend apparaat.
De Memorie van Antwoord verscheen pas op 18 juni 1946.40 Het 
kabinet was inmiddels demissionair geworden, terwijl de Tweede 
Kamer door de verkiezingen van 17 mei een nieuwe samenstelling 
had gekregen. Dit laatste zou overigens geen invloed hebben op het 
verdere verloop. De verkiezingsuitslag gaf ook weinig aanleiding voor 
een andere ontwikkeling, of het moest zijn dat de KVP-fractie zich 
zelfverzekerder voelde en daarom meende met meer klem te kunnen 
aandringen op verhoging van de kredietmarge dan in het Voorlopig 
Verslag was gedaan; feit is dat de KVP-fractie op dit punt met een 
amendement kwam. Dat was dan nodig omdat het kabinet blijkens de 
Memorie van Antwoord in de bezwaren van de Kamer, neergelegd in 
het Voorlopig Verslag, geen reden zag om veel aan de opzet te wij
zigen.
Op verzoek van de Kamer werd de datum, tot wanneer kredietaan
vragen konden worden ingediend, bepaald op 31 december 1946, dit 
om aan te geven dat het hier ging om een noodmaatregel en niet om 
een regeling die gedurende lange tijd van kracht zou blijven; de be
doeling was immers om steun te verlenen bij het voorzien in de 
meest nijpende behoeften. Ook werd tegemoetgekomen aan de wens 
van de Kamer om de mogelijkheid van kwijtschelding duidelijker te 
formuleren. Ten slotte deed het kabinet de toezegging dat een be
scheiden bedrag aan besparingen niet in aanmerking zou worden ge
nomen bij het vaststellen van het inkomensniveau, waarboven men 
buiten de regeling zou vallen; de Kamer had hierop aangedrongen uit 
vrees dat bv. een arbeidersgezin eerst alle spaarpenningen zou moeten
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besteden alvorens krediet te kunnen ontvangen.
Dat het hoge niveau van de prijzen, met name van de duurzame ge
bruiksgoederen, een nadelige invloed kon hebben op de kredietver
lening werd weliswaar erkend, maar van de andere kant zag het ka
binet er niet veel heil in om te wachten met de uitvoering van de 
regeling, totdat de prijzen waren gedaald, zoals was gesuggereerd; 
daarvan zou de eerstkomende tijd naar verwachting toch niets terecht 
komen. Welke bedragen het consumentenkrediet zou vergen, kon het 
kabinet met geen mogelijkheid zeggen; evenmin kon het een schatting 
geven van het bedrag dat uiteindelijk weer zou terugvloeien in de 
staatskas. Daarvoor waren er te veel onzekere factoren, zoals het aan
tal aanvragen en het aantal gevallen, waarin ten aanzien van de af
betaling een tegemoetkoming moest worden verstrekt. In de zitting 
van de Ministerraad van 11 februari werd evenwel gesproken van 
ƒ 500 miljoen als het bedrag dat aan kredieten zou worden uitge
keerd, maar ook daar zweeg men over dat gedeelte dat niet zou wor
den terugbetaald.
De openbare behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer 
vond plaats op 27 en 28 juni, een paar dagen voordat het nieuwe ka
binet optrad. De bereidheid zowel van de Kamer als van het demis
sionaire kabinet om in deze situatie daartoe over te gaan, gaf eens te 
meer aan dat de nood nog zo groot was dat ieder verder uitstel moest 
worden voorkomen. Van Lienden (SDAP-PvdA)41 en met hem ook 
anderen betreurden ernstig dat, nadat in het Voorlopig Verslag reeds 
was geklaagd over het lange uitblijven van het wetsontwerp, de Me
morie van Antwoord zo lang op zich had laten wachten.
Het debat concentreerde zich op twee punten: de hoogte van het kre
diet en de afbetaling ervan. Hoewel de PvdA-fractie zich achter de 
kabinetsplannen opstelde en ook de ARP-fractie bij monde van 
Smeenk42 weinig voelde voor een verhoging van het kredietbedrag, 
omdat dit voor veel gezinnen een verzwaring van de last betekende, 
diende Andriessen (KVP)43 toch een amendement in met de strekking 
om het kredietbedrag voor ieder gezinslid boven de vier met ƒ 25,— te 
vermeerderen, dit omdat zijns inziens het wetsontwerp te weinig reke
ning hield met de grotere behoeften van de grote gezinnen. Lieftinck44 
ontraadde zeer ernstig iedere verhoging, want nog afgezien van de 
minder gewenste vergroting van de koopkracht, de goederenschaarste 
maakte het tot een illusie dat binnen afzienbare tijd het volle bedrag 
zou kunnen worden besteed; het was zelfs zó dat nog maar moest 
worden afgewacht of de maximale bedragen van ƒ 100,— wel konden 
worden verwerkt, m.a.w. iedere verhoging van het kredietbedrag „zou 
eenvoudig een papieren verhooging, een cijferverhooging zonder reëe- 
len zin zijn”. Toen Andriessen het amendement echter handhaafde45 en
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ook Van Lienden46 namens zijn fractie er mee instemde, verzette 
Lieftinck47 zich niet langer, te meer niet daar het ging om maximale 
bedragen, die de regering niet gehouden was in acht te nemen. Daarop 
werd het amendement zonder hoofdelijke stemming aanvaard.48 
De opmerkingen in het Voorlopig Verslag over de afbetaling hadden 
ertoe geleid dat in het wetsontwerp de mogelijkheid tot kwijtschelding 
met zoveel woorden was opgenomen. De Kamer wenste evenwel meer 
zekerheid dat ook inderdaad van die mogelijkheid gebruik zou worden 
gemaakt. Het was opnieuw Andriessen die bij amendement voorstelde 
dat een minimum-inkomen zou worden vastgesteld, waarbeneden men 
zou zijn vrijgesteld van gehele of gedeeltelijke terugbetaling, zodat met 
name de grote gezinnen vooraf te weten zouden komen waar zij aan 
toe waren.
Van Lienden opperde een andere gedachte. Hij vreesde dat de af
betaling zou leiden tot verkapte loonsverhoging of zwarte lonen, er
van uitgaande dat een aantal werkgevers waarschijnlijk de kosten 
geheel of gedeeltelijk voor hun rekening zou nemen. Daarom pleitte 
hij voor reglementering van extra-loon bij bijzondere prestaties, het
geen de arbeider in staat zou stellen af te lossen zonder dat hij al te 
zeer aan zijn normale inkomen zou behoeven te tomen. Dit idee vond 
instemming bij Smeenk. Schmal (CHU)49 hield er echter rekening mee 
dat uiteindelijk slechts een gering percentage zou worden terugbetaald 
en daarom vond hij het maar beter, eenvoudiger en met het oog op de 
administratieve rompslomp ook voordeliger om de waardebonnen 
kosteloos, a fonds perdu, ter beschikking te stellen. Ook Hoogcarspel 
(CPN)50 kwam met dit idee, al zag hij uiteraard liever de vervanging 
van de gehele regeling door loonsverhoging.
Zoals was te verwachten, hield Lieftinck de boot af. Immers bij voor
baat aankondigen dat de kredietverlening geheel of gedeeltelijk a 
fonds perdu zou geschieden, strookte niet met de opvatting van de 
regering dat de uitzetting van de koopkracht om conjuncturele rede
nen na verloop van tijd weer zo veel mogelijk moest worden terug
gedraaid, nog afgezien van het feit dat een schenking aan hen, die door 
positieverbetering in staat zouden komen om het krediet terug te be
talen, niet verantwoord was. De toezegging dat de regeling van de af
betaling zó zou worden uitgewerkt dat de laagste inkomenstrekkers 
en de grootste gezinnen een belangrijke tegemoetkoming zouden ont
vangen, in de vorm van hetzij vrijstelling hetzij kwijtschelding, hielp 
echter niet, want Andriessen handhaafde zijn amendement.51 Lieftinck 
benadrukte toen dat dit voorstel een ernstige vertraging in de uit
voering kon betekenen, omdat eerst het minimum-bedrag zou moeten 
worden vastgesteld, eer men de regeling kon gaan uitvoeren,52 en dat 
er materieel nauwelijks verschil bestond tussen wat de regering be
oogde en wat Andriessen wilde. Andriessen trok zijn amendement ten
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slotte toch in, nadat Lieftinck zelf had aangeboden de tekst van het 
wetsontwerp nog dwingender te formuleren, evenwel zodanig dat het 
risico van vertraging was uitgesloten.53
Op andere punten, zoals het tijdig kenbaar maken van de voorwaarden, 
waarop het krediet kon worden verworven, kreeg de Kamer of niet 
of slechts gedeeltelijk haar zin. Toch werd het wetsontwerp zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard, waarna de Eerste Kamer er zich over 
kon buigen. Dat geschiedde kort na het totstandkomen van het kabi- 
net-Beel, op 12 juli 1946.
In de Eerste Kamer kwamen veelal dezelfde punten aan de orde als 
in de Tweede Kamer, zo de traagheid waarmee het wetsontwerp 
werd behandeld. Men toonde zich in het bijzonder zeer ontevreden 
over de wijze waarop de Kamer het ontwerp moest bespreken als ge
volg van de aandrang van het kabinet om spoed te betrachten. Op 11 
juli kwam het Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs ge
reed,54 op de ochtend van 12 juli ontvingen de leden het en nog die
zelfde middag vond de openbare beraadslaging plaats. Deze gang van 
zaken ontlokte De Bmyn (RKSP-KVP)55 de opmerking dat het zake
lijk bekeken voor de leden van de Kamer feitelijk onmogelijk was om 
zich behoorlijk voor te bereiden op een het algemeen belang dienend 
debat, „afgescheiden van de vraag, hoe men over de positie en het 
prestige van de Kamer oordeelt”!
Overigens trok De Bruyn de meeste aandacht tijdens het debat, dat 
weinig nieuwe gezichtspunten opleverde. De Bruyn liet namelijk over
duidelijk zijn sympathie blijken voor het voorstel van de Stichting van 
de Arbeid, niet alleen omdat de kredietbedragen daarin hoger waren 
uitgevallen dan in de regeringsplannen, maar ook omdat dat voor
stel, betrekking hebbend op alleen de loonarbeiders, snel had kunnen 
worden gerealiseerd. „Wat beoogde, waar steunde de Nota van de 
Stichting van den Arbeid op? Op deze gedachte: de Regeering, en in 
het bijzonder de Minister van Sociale Zaken, regelt op dit oogenblik 
de loonen; het laatste woord wordt door de Regeering gesproken. 
Welnu, de Regeering houdt die loonen . . .  betrekkelijk laag, maar de 
loonarbeiders kunnen er van die lage, in feite te lage loonen niet of 
nauwelijks komen en kunnen zich in het bijzonder geen extra uit
gaven veroorloven voor onder- en bovenkleeding, schoeisel, dekking, 
huisraad enz. De consequentie dus van het feit, ten eerste, dat de 
Regeering de loonen bepaalt en ten tweede, dat die loonen feitelijk te 
laag zijn, moest wezen, dat de Regeering een voorziening trof in dat 
tekort. Uit het feit, dat de Regeering de loonen regelt, moest . . .  de 
consequentie voortvloeien, dat men de gevolgen van die loonpolitiek 
voor zijn rekening nam. Er moest voorzien worden in den nood van 
hen, die door de loonpolitiek van de Regeering niet in staat zijn om in
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de genoemde behoeften te voorzien. . .  Dit wetsontwerp vindt zijn 
oorzaak in en houdt direct verband met de positie van de loonar
beiders .. . Het ligt voor de hand, dat men bij de behandeling van het 
ontwerp . . .  als vanzelfsprekend allereerst zijn aandacht heeft ge
concentreerd op de loonarbeiders. Ik wil hiermede niet zeggen, dat 
andere groepen uitgeschakeld moeten worden, maar wel, dat men, daar 
het hier de grootste groep betreft, heel wat vlugger had kunnen wer
ken, indien men een regeling had getroffen, die aanvankelijk alleen 
gold voor de groote groep van loonarbeiders en bedienden. De Re
geering is er mede bekend, wat een moeilijkheden het geeft om voor 
de niet-arbeiders sociale voorzieningen te treffen. Men denke slechts 
aan de geschiedenis van de sociale verzekering. De Regeering heeft nu 
practisch kredietmogelijkheid geopend voor het geheele Nederlandsche 
volk. Dat beteekent, dat de regeling geldt voor arbeiders en bedien
den, voor onderwijzers, voor ambtenaren en beambten van Rijk, pro
vincie en gemeenten, voor militairen, voor rente-ontvangers, voor 
zelfstandigen, voor armlastigen, voor ouden van dagen, geen rente
trekkers enz. Het gevolg van deze opzet is: een zekere schrielheid in 
de toepassing, . . . individueele aanvragen, individueel onderzoek, meer 
risico voor de Overheid, grootere kosten voor den Staat, een uitge
breide, over het geheele land verspreide organisatie.” De Bruyn 
realiseerde zich evenwel dat er aan de opzet niets meer te veranderen 
viel. Maar als goed vakbondsman -  hij was voorzitter van de KAB -  
liet hij niet na in te haken op het betoog van Drees in de Tweede 
Kamer op 27 juni,56 waar deze de loonpolitiek van de regering nog 
eens had verdedigd tegen opmerkingen als zou de regeling van het 
consumentenkrediet aantonen dat het met die politiek fout was, al
thans dat die politiek te kort schoot. Bij die gelegenheid verbloemde 
Drees niet dat vooral de gezinnen met kinderen in moeilijkheden 
verkeerden; omdat de arbeidsproductiviteit en de exportverhoudingen 
loonsverhogingen niet toelieten, kondigde hij aan nu wel bereid te zijn 
die gevallen tegemoet te komen, en wel via de kinderbijslag.57 De 
Bruyn nu daagde Drees uit om deze mededeling toe te lichten, want 
„het is denkbaar, dat tusschen de mededeeling toen, en de openbare 
behandeling thans, de Regeering haar aanvankelijk voornemen heeft 
geconcretiseerd”. Verder dan uiting te geven aan het voornemen om de 
kinderbijslag overal vanaf het eerste kind te verstrekken, zoals dat 
reeds bij de overheidsdiensten en in menig semi-overheidsbedrijf ge
schiedde, ging Drees evenwel niet.58 De uitwerking ervan kwam later 
aan de orde.
Ook de Eerste Kamer ging ten slotte zonder hoofdelijke stemming 
akkoord met het wetsontwerp. De wet werd vastgesteld op 17 juli 
1946, Stbl. G 184.
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Zoals reeds gememoreerd, hield het kabinet er rekening mee dat in 
totaal ƒ 500 miljoen aan kredieten zou worden aangevraagd. Van dit 
bedrag werd ook in de Tweede Kamer uitgegaan, sinds begin mei 
daarover in Economisch Statistische Berichten een berekening was 
verschenen.59 Andere berekeningen gaven aan dat daarvan slechts 
25%, dus ƒ 125 miljoen, zou terugvloeien in de staatskas. Op grond 
daarvan was Schmal tot de opvatting gekomen om de waardebonnen 
dan maar gratis ter beschikking te stellen en niet een uitgebreid en 
kostbaar apparaat in het leven te roepen om zo’n laag percentage te 
administreren. De behoefte aan het krediet is echter veel geringer ge
bleken; in totaal is namelijk een bedrag van ƒ 157 miljoen verstrekt, 
waarvan uiteindelijk ƒ 124 miljoen a fonds perdu, m.a.w. iets meer dan 
20% is trugbetaald.60 Hetgeen dus is geschonken, bleef ver beneden 
de verwachting van ƒ 375 miljoen. Deze cijfers zouden de vraag kunnen 
doen rijzen, of het dan toch niet beter zou zijn geweest om van het 
begin af aan uit te gaan van het a fonds perdu-principe. Om twee 
redenen mag deze vraag eigenlijk niet worden gesteld. In de eerste 
plaats kon men bij het ontwerpen van de regeling onmogelijk over
zien, om welke aantallen het exact handelde. In de tweede plaats zou 
een a fonds perdu-regeling vanwege haar eenvoud eerder dan het na
jaar 1946 in werking hebben kunnen treden; het aantal toewijzingen 
zou, gezien de staat waarin vele gezinnen toen nog verkeerden, on
getwijfeld heel wat groter zijn geweest en schenkingen op grote schaal 
wilde het kabinet om conjuncturele en andere redenen juist vermijden.

3. Dienst Uitvoering Werken (DUW )
Het noodgedwongen stilliggen van bedrijven in de eerste maanden na 
de bevrijding deed het probleem van de werkloosheid weer opdoemen. 
In de meeste gevallen betekende dit geen werkloosheid in administra- 
tief-technische zin. Men werd door de werkgever op wachtgeld ge
steld in afwachting van het weer op gang komen van het bedrijf. In 
de volgende paragraaf komen wij hierop terug.
Het aantal werkelijk werklozen bedroeg in juni 1945 nog altijd ruim 
112.000. Daar stond tegenover dat als gevolg van de vernielingen door 
het oorlogsgeweld er volop arbeid viel te verrichten. Reeds na de be
vrijding van het zuiden schiep het Militair Gezag daarom in N.-Bra- 
bant de Dienst Uitvoering Werken om de werklozen en de wacht
gelders productieve arbeid te laten verrichten. Deze Dienst, die ge
leidelijk aan ook in andere delen van het land werd ingesteld en weldra 
Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken ging heten, verving de in 
1939 opgerichte Rijksdienst voor de Werkverruiming. Om de indruk 
weg te nemen dat het hier slechts ging om een simpele naamsver
andering, werd van meet af aan gebroken met de structuur van de
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vooroorlogse Rijksdienst, die alleen werkloze hoofden van gezinnen 
en kostwinners opnam en lonen uitbetaalde die beneden het niveau 
van het vrije bedrijfsleven lagen. De DUW-lonen werden gekoppeld 
aan de loonontwikkeling in het bouwbedrijf, terwijl een wachtgelder, 
wanneer het DUW-loon bleef beneden het gemiddelde loon dat hij 
op zijn bedrijf had kunnen verdienen, het verschil kreeg uitgekeerd 
in de vorm van een aanvullend wachtgeld.
De aanvankelijke weerstanden waren voornamelijk het gevolg van de 
samenwerking van de DUW met de Nederlandse Heide Maatschappij 
en de Grontmaatschappij, die beide in de vooroorlogse werkver
schaffing een slechte naam hadden gekregen. Deze weerstanden wer
den zoveel mogelijk weggenomen door ook aannemers uit het vrije 
bedrijfsleven in te schakelen en op ieder DUW-werk vertrouwens
mannen te laten aanwijzen door de vakcentrales, die alle klachten 
moesten behandelen. Daarnaast werd een grote soepelheid betracht 
bij akkoordwerk, vooral wanneer een werknemer niet de voldoende 
scholing had voor het betreffende werk; zelfs was het mogelijk bij 
akkoordwerk veel boven de contractlonen te verdienen, dit om de 
arbeidsprestatie op te voeren en de arbeidsschuwheid tegen te gaan. 
Het uitreiken van kleding en schoeisel voor het verrichten van de 
werkzaamheden paste eveneens in dit kader, omdat aan deze attri
buten in het dagelijkse leven groot gebrek bestond.
Namen de weerstanden bij de werknemers geleidelijk aan af, in het 
bedrijfsleven, met name in de landbouw, groeiden zij. De bedoeling 
van de DUW was uitdrukkelijk om alleen die werknemers op te 
nemen die zonder werk zaten of wier bedrijf stillag en die niet elders 
in het bedrijfsleven een plaats konden vinden. Door het gebrekkig 
functioneren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus, belast met de ar
beidsbemiddeling, kwam het in de beginperiode evenwel voor dat ook 
niet-werklozen tot de DUW werden toegelaten. Vooral op de land
arbeiders oefende de DUW een zuigende werking uit, omdat de land- 
bouwlonen lager waren dan die in het bouwbedrijf en de land
arbeiders in de DUW dus meer konden verdienen. In de herfst van
1945 werden daarom de volgende maatregelen getroffen. Voordat een 
DUW-werk werd begonnen, moest overleg worden gepleegd met het 
betrokken Arbeidsbureau; alleen via dit bureau mochten werkkrach
ten worden aangetrokken en dezen moesten de Dienst verlaten, zodra 
er een plaats in het vrije bedrijf beschikbaar kwam, zelfs als dat be
tekende dat een DUW-werk als gevolg daarvan moest worden stop
gezet, Daarnaast werden de DUW-werken onderverdeeld in civiel
technische werken, waarvoor de loonregeling in het bouwbedrijf bleef 
gelden, en in cultuurtechnische werken, waarop de loonregeling in de 
landbouw toepassing zou vinden. Ten slotte werd het percentage, dat 
in akkoord kon worden verdiend boven het contractloon, beperkt.61
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Dit nam niet weg dat de klachten bleven aanhouden, enerzijds ten 
aanzien van de zuigkracht van de DUW, anderzijds over de vermeen
de werkverschaffingsmentaliteit, die te zeer reminiscenties opriep aan 
de jaren voor 1940. Deze tegenstelling bleek ook in het Tweede Kamer
debat op 18 december 1945 over de loon- en prijspolitiek, waar enige 
sprekers tevens de DUW aan de orde stelden. Andriessen62 was dan 
nog heel vriendelijk; hij toonde zich verheugd dat de regering had 
voortgezet wat Romme als minister van Sociale Zaken in het vierde 
kabinet-Colijn (1937-1939) was begonnen.63 Suurhoff64 daarentegen 
wees met nadruk op het voortbestaan van de werkverschaffingsmenta
liteit, waarbij hij ervan uitging dat dit niet lag aan de regering, maar 
aan de lagere ambtelijke organen, „waar de oude Adam een taai leven 
blijkt te hebben” ; zou die mentaliteit niet spoedig verdwijnen, dan 
zag hij graag dat er drastische maatregelen werden genomen. De 
woordvoerder van een andere regeringsgezinde partij, Schilthuis,65 
maakte de Kamer deelgenoot van zijn ervaring in Twente, dat on
danks de getroffen maatregelen het zuigend effect althans daar niet 
was verminderd. Bierema (Liberale Staatspartij)66 bracht noodkreten 
over uit de veenkoloniën en Westerwolde, evenzo uit Oost-Groningen 
en suggereerde dat de oplossing alleen kon worden gevonden, wan
neer de DUW-lonen bleven beneden de lonen in het vrije bedrijf; 
Zandt (SGP)67 viel hem hierin bij. Uiteraard vormde de zuigkracht 
van de DUW ook een thema bij de landbouwspecialisten, zo bij 
Ruyter (RKSP).68 Een treffend voorbeeld van hoe tegengesteld de 
kritiek in zich kon zijn, leverde Krol (CHU)69; enerzijds wees hij de 
regering erop dat alles moest worden gedaan om te voorkomen dat 
de zuigkracht recht van bestaan had, anderzijds drong hij aan op uit
reiking van schaarse goederen als dekens en kleding aan die arbeiders, 
die hun werk op grote afstand van huis moesten verrichten. Ten slotte 
signaleerde De Groot70 een „hoogst bedenkelijke uiting van (de) reac- 
tionnaire geest”, nl. de scheiding in cultuurtechnische en civieltech
nische werken; daardoor zouden talloze stadsarbeiders tegen land- 
arbeiderslonen te werk worden gesteld en dat leek veel op een „weder
invoering van de beschamende vooroorlogsche werkverschaffing” .
Van achter de regeringstafel gaf Drees71 op niet mis te verstane wijze 
er blijk van zeer te zijn teleurgesteld over de verschillende opmerkin
gen. Zijn antwoord kwam in wezen hierop neer: je doet het ook nooit 
goed. Aan de ene kant, aldus Drees, „is men gekomen met de klacht: 
de arbeidsvoorwaarden zijn niet bevredigend, aan den anderen kant 
had men de klacht: het is er zoo goed, dat de arbeiders uit het vrije 
bedrijf worden weggetrokken. Tot vandaag wordt die worsteling voort
gezet, ook in de Kamer. Aan den eenen kant hoort men: bij den DUW 
komen methoden voor, die herinneren aan de oude werkverschaf
fing . . .  Aan den anderen kant zegt men: bij den DUW heeft men

435



zulke gunstige voorwaarden, dat de arbeiders uit het vrije bedrijf er 
als het ware naar toe gedrongen worden.” Drees verzekerde evenwel 
dat, wanneer de bepalingen maar werden nageleefd, er geen vrees be
hoefde te bestaan „dat de DUW de aardappel- of andere cultures in 
gevaar zal brengen”.
Bij gebrek aan gedetailleerde cijfers is het moeilijk vast te stellen of 
de DUW inderdaad een nadelige invloed is blijven uitoefenen op de 
landbouw en op andere bedrijven. Waren er eind december 1945
63.000 personen bij de Arbeidsbureaus geregistreerd als DUW-ar- 
beiders, eind juni 1946 was dat aantal gehalveerd. Volgens gegevens 
van de Rijksdienst zelf werkten eind december 1945 echter 33.500 
werkelijk aan DUW-projecten; voor eind juni 1946 was dat cijfer 
25.300.72

4. Wachtgeld, overbruggingsuitkering en werkloosheidsverzekering
In de vorige paragraaf is de kwestie van de wachtgelders ter sprake 
gekomen. Aanvankelijk was het aantal wachtgelders zeer groot (ruim
200.000 in juni 1945). Zij genoten een uitkering krachtens de wacht
geldregeling van 30 december 1940. In het bevrijde zuiden kwamen 
echter regelingen tot stand, die ten voordele van de werknemers af
weken van de regeling van 1940. Aanvankelijk troffen de werkgevers 
zelf deze regelingen. Bij beschikking van 20 december 1944 bekrachtig» 
de de minister van Sociale Zaken deze regelingen. Bij die gelegenheid 
werd de subsidie door de overheid aan de werkgever verhoogd; tevens 
werd bepaald dat een deel van de subsidie bij later gemaakte winst 
niet behoefde te worden terugbetaald. In plaats van de gemeenten 
voerden in het zuiden de Gewestelijke Arbeidsbureaus de regelingen 
uit. In het noorden vond de regeling van 30 december 1940 toe
passing; deze was weliswaar regelmatig verruimd, het laatst op 21 
december 1944, maar zij bleef ongunstiger dan de regeling in het 
zuiden.
Deze laatste kreeg echter overal elders ingang, telkens wanneer een 
stuk gebied werd bevrijd. Na de algehele bevrijding moesten de beide 
regelingen, die naast elkaar van kracht waren, hetgeen chaos in de 
hand werkte, op elkaar worden afgestemd. Dat gebeurde in twee 
etappes: per 1 augustus 1945 (wachtgeldregeling 1945) en per 1 
januari 1946 (wachtgeldregeling 1946). De uitkeringspercentages van 
de zuidelijke regeling bleven gehandhaafd, terwijl de subsidie door de 
overheid pas in 1946, toen de behoefte aan de regeling minder werd, 
omlaag ging. De uitvoering kwam aanvankelijk bij de gemeenten te 
liggen, in 1946 bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Belangrijk was 
dat vrouwen beneden de 25 jaar en in 1946 alle vrouwen van een uit
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kering werden uitgesloten, dit om het aanvaarden van in die tijd als 
typisch vrouwelijk ervaren werk, vooral in de huishoudens (dienst
bodes), te stimuleren.78
In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid verscheen 
een summiere samenvatting van de regeling.74 Uiteraard toonde de 
Tweede Kamer, hierover debatterend op 21 februari 1946, zich zeer 
ingenomen met de wachtgeldregeling. Deze had veel leed voorkomen. 
Op 30 juni 1945 genoten 201.400 personen een uitkering, daarna ging 
het met rasse schreden omlaag. Onderstaande tabel illustreert tevens 
het tempo, waarmee het industriële apparaat werd hersteld.
Aantal wachtgelders, met inbegrip van hen die een gedeeltelijke uitkering kregen

Bron: Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 26 nov. 1946.

„Geconstateerd mag worden”, aldus Van den Bom (SDAP-PvdA)75 
in de Tweede Kamer, „dat de wachtgeldregeling in het laatst van 1944 
en in de eerste maanden van 1945, toen de fabrieken werden leeg
geroofd, de werven werden vernietigd, een zegen is geweest voor de 
duizenden, waarvoor geen arbeid in ons land meer was . . .  Van nog 
veel grootere beteekenis was de wachtgeldregeling op het moment, dat 
gedeelten van ons land en eindelijk het geheele land van den vijand 
bevrijd was. Toen bleek extra duidelijk de groote beteekenis van de 
wachtgeldregeling; het was een ware uitkomst. Toen de ondergedoken 
arbeiders en zij die naar Duitschland waren gedeporteerd, en zij, 
die in kampen of gevangenissen waren opgesloten, weer vrij kwamen, 
konden zij, voor zoover zij voor hun vertrek naar Duitschland, enz. 
in dienst van een onderneming waren geweest, waarvoor de wacht
geldregeling van kracht was, zich melden en ontvingen uitkeering. 
Door dezen voorbereidenden zeer verstandigen maatregel zijn vele 
moeilijkheden in het land en in de gezinnen van de betrokkenen 
voorkomen.”
Natuurlijk, is men geneigd te zeggen, waren er die nog verder wilden 
gaan. Zo pleitte dezelfde Van den Bom voor gelijkstelling van het 
wachtgeld in voorkomende gevallen met het sociaal minimum-in- 
komen, maar Drees76 verdedigde het maximum van 80% als uiterste 
grens: er moest geen ruimte zijn voor de grief dat men, als men ging

30 juni 1945
30 september
31 december
30 maart 1946 
29 juni

201.400
90.400
43.500
16.000
7.800
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werken, hiervan geen voordeel, eerder nadeel had. Zwijnenberg (VDB- 
PvdA)77 en Korthals (Liberale Staatspartij)78 stonden op het standpunt 
dat de werkgever, die tijdens de bezetting wachtgeld had uitgekeerd, 
maar om zijn werknemers niet aan gevaar bloot te stellen, geen sub
sidie had aangevraagd, alsnog een subsidie moest worden toegekend 
om verder interen te voorkomen en de noodzakelijke kapitaalsvorming 
te bevorderen; een berooide toestand van de financiën van het Rijk 
mocht hieraan niet in de weg staan. Drees vond het met deze sprekers 
onbillijk dat bedrijven, die de belangen van de arbeiders voor ogen 
hadden gehad, geen achterstallige subsidie op de wachtgelduitkerin
gen zouden ontvangen, maar hij meende toch niet hiertoe te kunnen 
overgaan, want het was onmogelijk nog te controleren of alles wel 
was gebeurd, zoals werd voorgesteld; wel had hij een commissie in
gesteld van mensen, die nauw waren verbonden geweest aan het ver
zet en in contact hadden gestaan met de noodlijdende bedrijven, om 
hem van advies te dienen in die gevallen, waarin het redelijk en ver
antwoord was om alsnog een tegemoetkoming te geven.
Korthals keerde zich ook nog tegen de bepaling dat de wachtgeld
regeling 1946 niet gold voor bedrijven met minder dan vijf arbeiders, 
dit uit overwegingen van controle. Hij zag graag aan de minister de 
bevoegdheid tot dispensatie verleend. Drees voelde hier weinig voor 
en wees erop dat, wanneer deze werknemers werkloos zouden wor
den, zij nog altijd een overbruggingssteun konden krijgen, zodat het 
voor hen geen verschil uitmaakte.
Deze steun voor werklozen was gebaseerd op de regeling „Over- 
bruggingsuitkering”. Het Militair Gezag had haar in mei 1945 ter 
vervanging van de oude, vooroorlogse steunregeling ontworpen. Be
langrijke verschillen waren dat de uitkering een bepaald percentage 
van het loon (lager dan bij de wachtgeldregeling) bedroeg in plaats 
van steun op basis van behoeftenormen, kinderbijslag werd verleend, 
er geen aftrek van gezinsinkomsten plaatsvond en de uitkering aan 
verschillende leden uit één gezin kon worden gedaan. Spoedig bleek het 
noodzakelijk de uitkeringen aan een maximum te binden en contröle- 
eisen noopten tot inschrijving van de gezinsleden boven 16 jaar van de 
uitkeringgenietenden bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus; ook werd 
de mogelijkheid gecreëerd om werknemers uit te sluiten, die behoor
den tot een groep waarin eenieder werd geacht werk te kunnen vin
den, een belangrijke maatregel om de arbeidskrachten in de gewenste 
richting te stuwen.79
Nu had Drees, om de controle optimaal te maken, aan de Stichting 
van de Arbeid advies gevraagd over de invoering van de dagelijkse 
melding van werklozen. In het Kamerdebat van 21 februari 1946 ont
raadden Van den Born en Steinmetz (RKSP-KVP)80 evenwel ten
438



sterkste herinvoering van de stempelplicht, zo die werd overwogen. 
Maar Drees, die op dat moment in het bezit was van het advies van 
de Stichting van de Arbeid, kon hen geruststellen: „ik heb geen reden 
om aan te nemen”, deelde hij mee, „dat op het oogenblik een dagelijk- 
sche meldingsplicht zal worden ingevoerd.”
Voor het overige was de Kamer zeer te spreken over de regeling, die 
de werkloze arbeider uit de sfeer van de steun en de armenzorg had 
getrokken, of zoals Steinmetz het uitdrukte: „Hierin was gelegen een 
betere en juister waardeering van den mensch-arbeider, die wegens 
oorzaken buiten zijn schuld werkloos was geworden. Het vernederende, 
dat deelgenooten van het bedrijf, die tot de bezitloozen behooren, 
als armlastigen werden beschouwd, kwam door deze regeling te ver
vallen.” Steinmetz vond de regeling dan ook iets goeds van het Militair 
Gezag en daar wilde hij bij wijze van „uitzondering op de regel” graag 
voor uitkomen!
Evenals de wachtgeldregeling voorzag de regeling „Overbruggings- 
uitkering” in een grote behoefte (juni 1945: 112.000 werklozen); 
in het vierde kwartaal van 1945 vonden per week gemiddeld ruim
44.000 uitkeringen plaats, in het eerste kwartaal van 1946 verdubbelde 
dit aantal zelfs.81 Op een andere regeling kon de werkloze niet terug
vallen. Het Werkloosheidsbesluit 1917, dat op basis van vrijwilligheid 
de werknemer de gelegenheid gaf zich tegen werkloosheid te ver
zekeren, vond na 1943 geen toepassing meer, omdat er geen gesub
sidieerde verenigingen met een werklozenkas meer bestonden. Een te 
Londen totstandgekomen KB van 8 september 1944, Stbl. E 72, hou
dende vaststelling van het Bijzonder Besluit Werkloosheidsverzeke
ring, kwam niet tot uitvoering
Terwijl de Overbruggingsuitkering de nood van velen enigszins op
ving, werkte Drees aan de wettelijke regeling van een verplichte werk
loosheidsverzekering. Hij wenste niet meer terug te keren naar het op 
vrijwilligheid gebaseerde stelsel van het Werkloosheidsbesluit 1917. 
Aan de Stichting van de Arbeid vroeg hij advies en gedurende het 
parlementaire jaar 1945-1946 vond er druk overleg plaats tussen het 
departement en de Stichting.82 Uiteindelijk is hieruit voortgevloeid de 
Werkloosheidswet van 9 september 1949, Stbl. J 423.

5. Arbeidsbemiddeling; scholing, herscholing en omscholing
De arbeidsbemiddeling en de zorg voor de scholing, herscholing en 
omscholing berustte krachtens het KB van 17 juli 1944, Stbl. E 51, 
bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus en het daarboven staande Rijks
arbeidsbureau. Werklozen waren verplicht zich bij deze bureaus aan 
te melden en van deze bureaus passend werk te aanvaarden. Volgens
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het BBA 1944 moest het Arbeidsbureau tevens toestemming ver
lenen in het geval een werkgever wilde overgaan tot ontslag; bij KB 
van 29 december 1944, Stbl. E 157, werd een ruimere formulering 
van kracht, doordat die toestemming ook ging gelden, wanneer de 
werknemer een dienstbetrekking wilde beëindigen. Het BBA 1945 
voegde daar nog de mogelijkheid aan toe dat het Arbeidsbureau ook 
voor het aangaan van arbeidsverhoudingen eventueel toestemming 
moest verlenen; deze bepaling was bedoeld om een overmatige stroom 
van arbeidskrachten naar één bepaalde bedrijfstak te kunnen keren. 
Omdat het Arbeidsbureau, al of niet terecht, in kwade reuk stond 
vanwege zijn inschakeling tijdens de bezetting ten behoeve van het 
Duitse oorlogsapparaat, schreef het BBA 1945 tevens voor dat het 
Arbeidsbureau, alvorens te beslissen over een verzoek om verbreking 
van een dienstverband, de van vijandelijke beïnvloeding gespaard ge
bleven Arbeidsinspectie moest horen; deze situatie was overigens al 
enige tijd praktijk.
Een normale arbeidsbemiddeling was maanden lang voor de Arbeids
bureaus niet mogelijk, doordat ieder overzicht van de arbeidsmarkt 
ontbrak. Het praktische bemiddelingswerk bleef aanvankelijk beperkt 
tot de herplaatsing van repatriërende en ondergedoken arbeiders, 
voorzover mogelijk bij de oude werkgever, die aan het weer in dienst 
nemen van voormalige werknemers krachtens het BBA 1944 nog wel, 
maar krachtens het BBA 1945 niet meer kon ontkomen. Ook plaatsten 
de Arbeidsbureaus veel arbeiders bij de geallieerde strijdkrachten en 
de daaronder ressorterende instellingen. Verder kregen de Arbeids
bureaus van doen met de tewerkstelling van geïnterneerde politieke 
delinquenten bij opruimingswerkzaamheden en in de landbouw.
Najaar 1945 werd voor het eerst gebruik gemaakt van de bepaling van 
het BBA 1945 om een systeem van aanstellingsvergunningen, af te 
geven door de Arbeidsbureaus, in te voeren. Dat gebeurde toen voor 
het bouwbedrijf, dat vanwege de hoge lonen en de gunstige arbeids
voorwaarden veel arbeiders bleek aan te trekken. In 1946 zou dit 
systeem ook toepassing vinden voor de schoenen- en lederindustrie, de 
textielindustrie en de baksteenindustrie.83
Speciale problemen leverden de bemiddeling in de landbouw en de 
bemiddeling van vrouwelijk personeel op. De landbouw onderging het 
meest de zuigkracht van de hogere lonen elders; door verbetering van 
de landbouwlonen en door inschakeling van DUW-arbeiders, oogst- 
vrijwilligers, andere hulpkrachten en politieke gedetineerden konden 
de ergste problemen goeddeels worden opgevangen.
Het tekort aan vrouwelijk personeel deed zich vooral voelen in de con
fectiefabrieken, de textiel- en schoenenindustrie, de wasserijen en in de 
verzorging, met name in de ziekenhuizen en de huishoudens. Het 
nijpende tekort aan verpleegsters bracht Drees ertoe om zijn eerste
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radiorede, op 7 september 1945, aan dit probleem te wijden.84 Zowel 
van confessionele zijde als van de zijde van tijdelijke instellingen als 
de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en het Nederlands Volksherstel 
werd speciaal de opleiding en tewerkstelling van gezinsverzorgsters 
ter hand genomen. Eind 1945 werd door het ministerie van Sociale 
Zaken een enquête gehouden om een inzicht te krijgen in de vraag 
waar de vrouwen, die voorheen in de industrie werkten, waren ge
bleven en wat als oorzaak van hun wegblijven moest worden be
schouwd. Hier zij nog gememoreerd dat vrouwen, aanvankelijk die 
van beneden de 25 jaar, maar in 1946 alle vrouwen, waren uitge
sloten van een uitkering krachtens een wachtgeldregeling om het aan
vaarden van werk door vrouwen te stimuleren, zoals die groepen van 
werknemers waren uitgesloten van een uitkering krachtens een over- 
bruggingsregeling, waarvan mocht worden verwacht dat zij werk kon
den vinden.
Van al deze problemen werd in de Nota omtrent een aantal punten van 
Regeringsbeleid een kort overzicht gegeven.85 Ten aanzien van de 
scholing, herscholing en omscholing werd opgemerkt dat voor het 
vaststellen van het aantal hiervoor in aanmerking komende arbeiders 
eigenlijk een analyse van het bedrijfsleven nodig was, maar dit kostte 
tijd, terwijl gerepatrieerden, gedemobiliseerden, oud-illegalen en an
deren die in de oorlog geen vak hadden kunnen leren, reeds terstond 
hulp moest worden geboden; daarom waren de bestaande centrale 
werkplaatsen in bedrijf gezet en waren opleidingen voor bouwvak
arbeiders en metaalarbeiders reeds van start gegaan. Uitdrukkelijk 
werd in de Nota opgemerkt dat de overheid op den duur hier slechts 
een aanvullende taak had. „Overal waar het bedrijfsleven in staat en 
bereid is door eigen initiatief te komen tot het organiseren van een 
aan te stellen eischen voldoende vakopleiding. . . ,  kan de Overheid 
zich tot een stimuleerende en controleerende taak beperken.”
In de Tweede Kamer bleek tijdens het debat van 21 februari 1946 
voor de genoemde maatregelen van het ministerie van Sociale Zaken in 
het algemeen grote waardering te bestaan; alleen De Groot86 vond 
dat er te weinig gebeurde. Vrijwel alle sprekers waarschuwden echter 
voor een te grote rol van de overheid bij de arbeidsbemiddeling. Vol
gens Nederhorst (SDAP-PvdA)87 moest het overheidsbeleid halt hou
den daar waar de menselijke vrijheid begon. De overheid had welis
waar een taak ten aanzien van de beroepskeuze en de richting waarin 
de arbeidskracht werd aangewend, maar deze mocht niet verder gaan 
dan een voorlichtende, zoals de oproep van Drees tot de verpleegsters. 
De overheid mocht niet de vrijheid van beroepskeuze en de vrijheid 
te kiezen waar men dat beroep wilde uitoefenen, belemmeren, tenzij
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grote landsbelangen dat eisten. Gezien de bijzondere omstandigheden 
aanvaardde Nederhorst het aanstellingsvergunningensysteem voor de 
bouw. Tegelijkertijd toonde hij zich verheugd dat de minister niet 
was bezweken voor de verleiding de arbeidsdienstplicht in te voeren, 
maar „door middel van voorlichting en een beroep op het verant
woordelijkheidsgevoel van de staatsburgers, de ordening op de ar
beidsmarkt nastreeft zonder dat wel zeer ingrijpende maatregelen ge
nomen behoeven te worden”. Smeenk88 deed een dringend beroep 
op de minister om de beroepskeuze niet in zijn geheel gecentraliseerd 
te houden bij de overheid, maar ook de particuliere bureaus ruime 
mogelijkheden te geven, omdat aan de beroepskeuze toch ook zeer 
principiële kanten zaten, terwijl De Kort (RKSP-KVP)89 ervan uitging 
dat de staat zolang als zaakwaarnemer optrad, totdat de organen van 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie deze taak konden overnemen. 
Met al deze sprekers was Drees90 evenmin een groot bewonderaar 
van het feit dat de arbeidsbemiddeling op dat moment een Rijkszaak 
was. In een gewone overdracht van de taak te zijner tijd aan het 
bedrijfsleven, zoals dit toen voornamelijk bedrijfstaksgewijs was ge
organiseerd, zag hij echter niet veel, omdat men vaak niet had te 
maken met afgesloten bedrijfstakken en omdat ook het algemeen be
lang diende te blijven gewaarborgd; hij prefereerde een zodanig sys
teem dat de grotere gemeenten en het bedrijfsleven in sterkere mate 
bij de arbeidsbemiddeling waren betrokken. Wel stemde hij met De 
Kort in dat bij een harmonische loonopbouw vanzelf een grote mate 
van vrijheid van keuze van beroep en woonplaats zou ontstaan. Op 
de klacht van Weitkamp (CHU)91 dat het in de landbouw juist aan 
zo’n loonopbouw schortte, repliceerde Drees dat de afstand tussen de 
lonen van de landarbeiders en andere arbeiders weliswaar nog groot, 
maar in ieder geval kleiner dan vóór 1940 was.
In tegenstelling tot Nederhorst drong De Kort er bij de minister op 
aan een ruim gebruik te maken van de mogelijkheid het systeem van 
aanstellingsvergunningen in te voeren. Het kwam zijns inziens te vaak 
voor dat arbeidskrachten werden weggekocht, hetgeen én de bona fide 
werkgever én de werknemer, die steeds de dupe werd van een door een 
directeur van een Arbeidsbureau bestreden loonopdrijving, schaadde. 
Werd hier niet ingegrepen, dan zou op den duur niet zijn te ont
komen aan de ook door hem verfoeide arbeidsdienstverplichting. 
„Versta mij wel”, merkte hij op, „ik ben geen tegenstander van een 
wettelijke erkenning van den moreel toch algemeen aanwezigen ar
beidsplicht, integendeel, ik ben zelfs een voorstander van krachtige 
opvoedkundige maatregelen in dit opzicht, en ook met name van 
Overheidswege. Waar de werkschuwheid en de negatie van den ar
beidsplicht beginnen, daar begint ook de maatschappelijke verwor
ding. Echter zou ik ten koste van alles willen voorkomen, dat de
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vrijheid van arbeid wordt aangetast door een tè ver gaande concreti- 
seering van den arbeidsplicht in de dienstverplichting.” Drees wees 
er evenwel op dat uitbreiding van de aanstellingsregeling, die op dat 
moment nog alleen gold voor de bouw, ook uitbreiding betekende 
van de organisatie, belast met administratie en controle, en daar was 
hij huiverig voor. Maar zoals wij reeds hebben gezien, is er in de loop 
van 1946 toch enige uitbreiding gekomen.
Ook ten aanzien van de ontslagregeling, gebonden aan de toestemming 
van het Arbeidsbureau, bestond kritiek. Korthals92 suggereerde dat 
die regeling werd gehanteerd om teveel geworden arbeiders te hand
haven. Drees volstond met de opmerking dat dat niet de bedoeling 
was.
Drees en Korthals waren één van mening, waar het de tewerkstelling 
van de geïnterneerde politieke delinquenten betrof: die moest worden 
opgevoerd. „Ik vind het een volstrekt onredelijke houding om ge
detineerden niet te willen laten werken”, aldus Drees. „Waarom zou
den wij . . .  hen wel moeten onderhouden, en waarom moet het over- 
groote deel van het Nederlandsche volk wel voor hen werken, en 
zouden zij, omgekeerd, niet voor Nederland werken? Dat vind ik een 
onredelijk standpunt. Men vindt (het) soms principieel om de gede
tineerden niet ter wille van ons volk bij den arbeid in te schakelen, 
maar ik begrijp dat niet.” Ook de vrijgelatenen moesten aan werk 
worden geholpen, anders zou men op den duur Nederland opschepen 
„met volkomen gedeclasseerde paupers”, maar Korthals vond wel dat 
dat niet ten koste mocht gaan van de gewone werklozen en de oud- 
illegale werkers.
Ook bij deze gelegenheid kreeg het tekort aan vrouwelijk personeel 
aandacht. Nederhorst meende dat vrouwen gingen werken om zich 
een beetje luxe te kunnen permitteren en dat de animo bij hen nu 
gering was vanwege de nijpende goederenpositie. Mevrouw De Vink 
(RKSP-KVP),93 voornamelijk sprekend over de verzorging van de 
gezinnen, zag de oplossing van het probleem van de gezinshulp in het 
erkennen van het beroep van dienstbode als een echt vak, in een 
betere subsidiëring van de betreffende instellingen en in het invoeren 
van een sociale dienstplicht voor meisjes van 17 tot 20 jaar. Ook 
pleitte zij ervoor zo weinig mogelijk meisjes in de fabriek te laten 
werken, wanneer dat werk ook door mannen kon worden gedaan; de 
fabriek was een slechte plaats voor de geestelijke ontwikkeling van de 
meisjes. Met dit laatste stemde Drees in, maar de bedrijven konden 
nu eenmaal niet zonder. Voor een dienstplicht voor meisjes voelde 
hij niet; het zou tot grote conflicten leiden en de vraag wie er voor in 
aanmerking kwam, was moeilijk te beantwoorden. Hij twijfelde er niet 
aan dat er meer vrouwelijke arbeidskrachten beschikbaar zouden 
komen, naarmate aantrekkelijke goederen werden aangeboden. Van
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een wettelijke regeling voor het huishoudelijk personeel toonde Drees 
zich geen principieel tegenstander, maar hij zag niet hoe dat te 
effectueren was. Over de gevraagde verbetering in de subsidiëring 
van de gezinszorg liet hij zich niet in ongunstige zin uit.
Met betrekking tot de scholing, herscholing en omscholing was het 
algemeen gevoelen van de Kamer, vertolkt door Nederhorst, Stein
metz94 en Smeenk, dat deze zaak niet thuishoorde bij de Arbeids
bureaus. In ieder geval moest het bedrijfsleven er intensief bij be
trokken zijn. De Arbeidsbureaus moesten op dit terrein veeleer een 
bemiddelende, registrerende en verwijzende taak hebben. Drees merk
te op dat hij uiteraard geen verantwoordelijkheid droeg voor de Lon- 
dense regeling, maar dat die regeling toch wel voorzag in een behoefte, 
want men mocht er niet van uitgaan dat het bedrijfsleven op het mo
ment van de bevrijding klaar stond om de scholingstaak weer op te 
vatten. Tot slot herhaalde hij, wat reeds in de Regeringsnota was 
meegedeeld, nl. dat de overheid zou wijken voor het bedrijfsleven, 
zodra dit de taak kon overnemen. „Laat men toch goed begrijpen, dat 
wij in het algemeen al genoeg te doen hebben, zonder dergelijke dingen 
onnoodig tot ons te trekken.”
Tot besluit van deze paragraaf zij opgemerkt dat het ditmaal Neder
horst was die vroeg om een regeling van de gehele materie bij de wet. 
Drees, die er dus ook niet gelukkig mee was dat met name de arbeids
bemiddeling Rijkszaak was geworden, vond dit verzoek begrijpelijk en 
stelde zijn partijgenoot inwilliging van het verzoek in het vooruitzicht, 
maar niet op korte termijn. De rechtskracht van de regelingen stond 
buiten twijfel. Bovendien, „men moet zich goed rekenschap er van 
geven voor welke ontzaglijke moeilijkheden en voor welke omvangrijke 
practische bemoeiingen van eiken dag staan, niet alleen de leden van 
de Regeering, maar ook de hoofdambtenaren, hoeveel er moet ge
beuren om den wederopbouw vlot te doen verloopen, wat er komt 
kijken om b.v. de vraagstukken tot oplossing te brengen, die van
middag besproken zijn, en hoe bezwaarlijk het is, terwijl daarnaast 
ook allerlei groote plannen moeten worden voorbereid, om tevens be
staande regelingen opnieuw te bezien en ze in wetsontwerpen om te 
zetten. Ik zeg dit om te doen uitkomen, dat men niet moet verwachten, 
dat ik zeer binnenkort een wettelijke regeling aan de Kamer zal kun
nen voorleggen.”

6. Stakingen
„Niet alleen de voedselvoorziening, doch ook de ontzettende nood op 
het gebied van huisvesting, en huisraad, van kleeding en schoeisel 
eischt dringend voorziening. De voor ieder zichtbare ruïneering van 
ons nationale voortbrengingsapparaat levert hierbij echter bijna on
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overkomelijke moeilijkheden. Daarvoor is arbeid noodig en voor dien 
arbeid is noodig voorziening in de directe nooden der arbeiders. Dit 
laatste kan alleen verwezenlijkt worden door middel van invoer. . .  
Daarna, of liever tegelijk hiermede, is een uiterste eigen inspanning 
het eenige dat ons volk kan redden. Iedereen kan de verarming van 
ons productieapparaat en van de lasten uit de oorlogvoering met eigen 
oogen aanschouwen . . .  De Regeering zal er alles op zetten het Neder
landsche volk te doordringen van het besef, dat onze arbeidskracht 
vrijwel het eenige is, dat ons gelaten werd en deze zelfs nog lang niet 
in de mate als voor den oorlog. Werkelijke welvaart voor iedereen 
kunnen wij alleen maar opbouwen op de grondslag van het herstel 
van ons productievermogen, d.w.z. door arbeid. Zoolang wij als volk 
in de praktijk van ons leven geen ernst maken met onze zedelijke plicht 
tot arbeid blijven wij een volk van arme menschen.”95 
Uit deze woorden, die Schermerhorn uitsprak in zijn radiorede van 
27 juni 1945, kon men afleiden dat het kabinet werkweigering, al of 
niet georganiseerd, afwees als zijnde in strijd met de eisen van de bij
zondere omstandigheden. Schermerhoms opmerking dat geen wacht
geld meer zou worden uitgekeerd aan hen, die redelijke arbeid wei
gerden, „onder welk voorwendsel dan ook”,196 onderstreepte deze op
vatting.
Het door het kabinet gehuldigde standpunt vond in brede kring bij de 
bevolking steun. Van het allergrootste belang was het dat de oude 
vakbonden het beroep van het kabinet op de bijzondere omstandig
heden aanvaardden en -  dat bleek wel uit de stichtingsakte van de 
Stichting van de Arbeid97 -  bewust kozen voor de weg van het 
overleg; bij de voorbereiding van de Stichting van de Arbeid was zelfs 
gedacht aan een stakingsverbod.98 Ook in de Tweede Kamer bleek 
bij gelegenheid dat men daar pal achter het kabinet stond; wij hebben 
dat in vorige paragrafen reeds aangestipt. Zo merkte Andriessen eens 
op dat „die het wel meent met ons land en ons volk, zal moeten be
grijpen, dat slechts door gemeenschappelijken, harden en stagen ar
beid de door ons allen zoo vurig verlangde wederopbouw kan wor
den verkregen. Misdadig is het om niet in overeenstemming met dezen 
gemeenschappelijken en dus nationalen plicht te handelen en de pro
ductie te doen stagneeren of zich aan arbeidsschuwheid schuldig te 
maken.”99 Zelfs CPN-woordvoerders gingen deze kant uit. De Groot, 
die zich al op een partijconferentie in juli 1945 in feite tegen staken 
had uitgesproken,100 verklaarde in de Kamer weinig te voelen voor een 
economische chaos.101 Zijn partijgenoot Wagenaar keerde zich al 
evenzeer tegen stakingen en andere ongeregeldheden, want, merkte 
hij op, „wij (hebben) -  en dit is ook het standpunt van de Regeering -  
het meeste belang . . .  bij opvoering van de productie”.102 
Een andere gezindheid zou overigens moeilijk hebben gepast bij de
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loonpolitiek van de regering. Het BBA 1944 schreef immers voor 
dat bij een geschil de Rijksbemiddelaar een voor partijen bindende 
beslissing zou nemen en het BBA 1945 gaf de Rijksbemiddelaar nog 
verdergaande bevoegdheden. M.a.w. de stakingen die zich in 1945-
1946 voordeden, waren in eerste aanleg niet zozeer gericht tegen de 
werkgever als wel tegen de overheid. Daarbij volgde het kabinet als 
gedragslijn dat er niet m.et de stakers zou worden onderhandeld. 
Drees schreef hierover in zijn memoires: „In nauw overleg met werk
gevers- en arbeidersorganisaties moest de Regering . . .  de bevoegd
heid hebben het algemene peil der arbeidsvoorwaarden te bepalen. De 
drie vakcentrales N W , KAB en CNV waren, evenals de werkgevers
organisaties, bereid in deze geest hun medewerking te verlenen en 
voorlopig van stakingen af te zien. Zonder een dergelijke mede
werking, waarop voor langere tijd slechts gerekend kon worden als 
het vertrouwen der arbeiders verkregen en behouden kon worden, 
zou een opzet als aangegeven niet kunnen slagen. Hij zou echter ook 
in gevaar worden gebracht, als buiten de organisaties, die tot samen
werking bereid waren, anderen met geringer verantwoordelijkheids
gevoel ten aanzien van de algemene toestand, door stakingen erin 
zouden slagen tegen de gestelde regeling in toch bijzondere voor
delen voor bepaalde groepen te bereiken. De regeling moest dus mede
brengen een volstrekte standvastigheid tegenover geproclameerde sta
kingen.”103 In de meeste gevallen verliep de staking daardoor snel.
Het aantal arbeidsconflicten in 1945-1946 is door dit alles in het licht 
van de grote sociale spanningen, die na het beëindigen van de oorlog 
wel moesten optreden, beperkt gebleven. Een vergelijking met de 
eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog toont dit aan; vergeleken met 
de jaren 1938-1939 was de situatie echter minder florissant.

1919 1920 1938 1939 1945 1946 
mei-dec. jan.-juni

aantal verloren 1.056.800 2.354.900 124.800 91.400 161.248 589.667
arbeidsdagen
aantal geschillen 649 481 141 90 118 124
aantal betrokken 61.700 66.500 8.580 6.463 39.710 33.208
werknemers
aantal verloren 1.628 4.896 885 1.016 1.367 4.755
arbeidsdagen per
geschil
Bron: Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 29 nov. 1946.

Het hoge aantal verloren arbeidsdagen in de eerste helft van 1946 was 
een gevolg van een langdurige zeelieden- en havenarbeidersstaking 
(april-juni); wij komen hieronder daarop terug. In de rest van 1946 
bleef het vrij rustig, het aantal steeg nog tot 667.619.104
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In de meest spectaculaire stakingen had de Eenheidsvakcentrale de 
hand. Doordat de EVC zich niets gelegen liet liggen aan de spelregels, 
die in de Stichting van de Arbeid waren afgesproken om de weg van 
het overleg te volgen, en daarom niet tot de Stichting werd toegela
ten,105 trachtte het kabinet onderhandelingen met deze centrale te 
voorkomen, zolang de EVC niet toezegde conflicten rond de tafel te 
zullen uitvechten. Daarmee werd de inzet van deze stakingen niet in de 
eerste plaats verbetering in de arbeidssituatie, maar erkenning van de 
EVC; dit doel werd door de EVC nimmer bereikt.

EENHEIDSVAKBEWEGING

„Liever s+akïngen dan boter. De tijd van kanonnen is voorbij. 
En v/ij worden er vet van."

Uit: Paraat 14 juli 1945.
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De meest belangrijke stakingen, waarmee de EVC erkenning trachtte 
af te dwingen, vonden plaats in de havens.106 Doordat op deze wijze 
catastrofale gevolgen konden ontstaan voor de wederopbouw en voor
al voor de voedselvoorziening -  grote hoeveelheden geïmporteerde 
grondstoffen en aan bederf onderhevige voedingsmiddelen moesten in 
de havens worden gelost -  kwam het kabinet voor een uiterst moeilijk 
dilemma te staan: de staking laten verlopen door niet te onderhande
len, zelfs wanneer dat zijn tijd duurde, of de staking breken.
Nadat op 27 juni 1945 -  de dag waarop Schermerhom zijn pro
grammarede hield -  in de Rotterdamse haven door de politie een 
bootje met huiswaarts kerende havenarbeiders op verdenking van 
voedseldiefstal tot stoppen was gebracht, waarbij enkele schoten waren 
gelost, legde een groot deel van de havenarbeiders in Rotterdam de 
volgende dag het werk neer. De EVC107 nam onmiddellijk de leiding 
in handen, overigens tegen de zin van het bestuur, dat het belang 
van het lossen van levensmiddelen hoger aansloeg. De eisen -  dertien 
in totaal -  waren o.a. verstrekking van schoeisel en werkkleding en 
loonsverhoging. Op dat moment liepen echter onderhandelingen tus
sen de erkende vakbonden en de werkgevers over loonsverhoging. 
Deze onderhandelingen werden nu op last van het kabinet voorlopig 
stopgezet vanwege de staking, terwijl Canadese troepen samen met 
werkwilligen het lossen van de schepen verzorgden. De Scheepvaart- 
vereniging Zuid, de werkgevers dus, zegde de bekende loonsverhoging 
van 25% toe; over de andere eisen zou met de vakorganisaties wor
den gesproken. Daarop eisten de havenarbeiders dat de besprekingen 
alleen met de EVC zouden worden gevoerd.
Op 2 juli verscheen Drees in Rotterdam, waar hij zich in gesprekken 
met burgemeester Oud, de militiare commissaris, de districtshaven- 
commandant, werknemers, werkgevers en het Arbeidsbureau liet in
formeren. De volgende dag bracht hij in de Ministerraad verslag uit. 
„Het gaat voornamelijk over de erkenning van de EVB”, constateerde 
Drees. „Daarom, wat ook de onmiddellijke gevolgen voor de voedsel
voorziening mogen zijn: niet onderhandelen met de EVB; althans 
niet, tenzij eerst de spelregels aanvaarden.” Volgens Drees zou hier 
een beslissing vallen, die voor het gehele land van belang was; werd 
er toegegeven, dan zou men ook elders gaan staken. AI voor de bijeen
komst van de Ministerraad was besloten dat Schermerhom nog op 
diezelfde avond voor de radio zou spreken, welke rede zou worden 
herhaald om zoveel mogelijk luisteraars te bereiken. Oud zou in aan
sluiting daarop een proclamatie aan de burgerij doen aanplakken, 
waarin een beroep werd gedaan op de havenarbeiders weer aan het 
werk te gaan en waarin vrijwilligers zouden worden opgeroepen. Te
vens zouden de oude vakbonden actie gaan voren. Verder werd er
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in de Ministerraad uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om 
werkwilligen te beschermen, in het geval het tot ordeverstoringen 
zou komen. Inschakeling van de Binnenlandse Strijdkrachten stuitte 
op het bezwaar dat zij de opdracht konden krijgen om te schieten, 
terwijl zij onder het bevel van Prins Bemard stonden; toch werd be
sloten om de Irenebrigade, die weliswaar in demobilisatie verkeerde, 
voor deze taak gereed te maken.
De rede van Schermerhom108 werd in de pers, met uitzondering van 
De Waarheid uiteraard, zeer goed ontvangen. De Minister-President 
toonde veel begrip voor de eisen van de arbeiders, maar hij verwierp 
het dat er werd geprobeerd ze via een wilde staking ingewilligd te krij
gen. Met nadruk wees hij erop dat de voedselvoorziening ernstig 
werd bedreigd en dat binnen een paar dagen het eerst de Rotterdamse 
bevolking dat zou merken, omdat daar de kleinste voorraden werden 
aangehouden.109 Ten aanzien van de EVC verzekerde Schermerhom 
dat het kabinet bereid was deze te erkennen, „echter op een voor
waarde, en deze is, dat zij de spelregels, die nu eenmaal bij het 
scheppen van geregelde toestanden en sociale rechtvaardigheid in ons 
arbeidsleven moeten gelden, erkent. . .  en er naar handelt”. De EVC 
moest beginnen met te trachten bij de bevoegde instanties gehoor te 
vinden en niet eerst een staking proclameren om pas daarna het ge
sprek aan te knopen. „Bekijkt men hetgeen er zo links en rechts ge
beurt, dan ziet men overal hetzelfde beeld, namelijk eerst de staking en 
daarna het door de Eenheidsvakbeweging gewenste gesprek. De re
gering wenst -  op zijn minst -  de omgekeerde volgorde. Alleen op die 
voorwaarde kunnen wij de Eenheidsvakbeweging betrekken bij onze 
pogingen om van het arbeidsleven een eerlijke rechtsorde in Neder
land te maken. Al dezulken, die de weg van de wilde staking gaan, 
waarbij niet tevoren overleg plaats vindt, zullen de regering vierkant 
tegenover zich vinden.”
Of Drees wel zo gelukkig is geweest met deze rede, valt zeer te be
twijfelen. Als meest direct betrokkene van de ministers nam hij een 
zeer hard standpunt in, terwijl Schermerhom hier eigenlijk de moge
lijkheid van staking niet uitsloot, nl. wanneer het overleg tot niets zou 
hebben geleid. Op die manier zou de Rijksbemiddelaar in de lucht 
komen te hangen. Drees voelde veel meer voor de regel dat alle par
tijen zich na onderhandelingen volgens het BBA zouden neerleggen 
bij een beslissing van een Rijksbemiddelaar. Of daarover nog overleg 
heeft plaatsgehad, is niet bekend, wel is het een feit dat Schermerhom 
spoedig een correctie aanbracht op zijn woorden.
Onder groeiende druk van de publieke opinie en omdat de stakings- 
leiding meende dat Schermerhom had toegezegd te onderhandelen, 
werd de staking twee dagen later, op 5 juli, opgeheven. Door bemid
deling van Oud vond er op 11 juli in Den Haag een gesprek plaats tus-
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sen Schermerhom en de EVC, maar daar eiste Schermerhom nu een 
afzien van het stakingsrecht. Enige dagen later liet de EVC weten be
grip te hebben voor de noodzaak van spelregels, maar niet te willen 
aanvaarden dat men zich bij voorbaat zou moeten neerleggen bij 
iedere beslissing van hogerhand. Zolang de EVC echter niet toegaf, 
werd het de werkgevers in Rotterdam door de regering verboden om 
met de EVC te onderhandelen; de onderhandelingen met de erkende 
bonden, die echter een klein deel van de havenarbeiders vertegen
woordigden, vonden normaal doorgang. Hierop volgde op 23 juli uit 
protest een éénuursstaking. Doordat de regering bij monde van Scher
merhom voet bij stuk hield, werd het werk op 13 augustus weer neer
gelegd; er kwam nu ook een 24-uursstaking in de Amsterdamse haven. 
Het kabinet reageerde onmiddellijk met een kort, fel communiqué: 
„Naar de regelen, gesteld bij het buitengewoon besluit arbeidsver
houdingen, wordt in arbeidsgeschillen op dit ogenblik tenslotte be
slist door de rijksbemiddelaars. Als de z.g. eenheidsvakbeweging be
reidheid had getoond zich bij een dergelijke arbitrage neer te leggen, 
zou ook met haar niet alleen overlegd maar onderhandeld zijn. Zij 
heeft dit echter geweigerd. . .  De regering zal zich . . .  niet neerleggen 
bij de anarchistische methode, die de EVB wil gaan toepassen door 
zelf willekeurig van de geldende regeling af te wijken.”110 
Dit communiqué was op diezelfde 13e augustus in de Raad voor Her
stel en Wederopbouw opgesteld. Even werd daar met de gedachte ge
speeld om de haven onder beheer te stellen, maar men wilde niet heb
ben dat de regering, wanneer het tot conflicten zou komen, automatisch 
partij zou worden. In de Raad voor Economische Aangelegenheden, 
die ook op die dag bijeenkwam, vroeg Lieftinck of het niet mogelijk 
was tot arrestatie van de vertrouwensmannen over te gaan. Dat bleek 
inderdaad mogelijk met een beroep op het Besluit op de bijzondere 
staat van beleg; ook zou men zelfs op grond van een verordening van 
de Chef Staf van het Militair Gezag tot het verrichten van burgerlijke 
diensten kunnen verplichten, maar men verwachtte daarvan geen op
lossingen; het zou alleen maar martelaren maken en daarmee moest 
men zeer voorzichtig zijn. Wel werd besloten het gemeentebestuur van 
Rotterdam weer vrijwilligers te laten oproepen en het de instructie 
te geven dat aan de stakers geen overbruggingssteun zou worden uit
gekeerd. Ook werden opnieuw troepen in gereedheid gehouden om 
werkwilligen te beschermen tegen eventualiteiten.
Na effectuering van deze maatregelen kwamen werkgevers en EVC 
overeen de regering te verzoeken het conflict terug te brengen tot een 
tussen arbeiders en ondernemers; zij zouden zich bij mislukken van de 
besprekingen binden aan de beslissing van de Rijksbemiddelaars. 
Schermerhom ging op 17 augustus hiermee akkoord. Op 20 augustus 
werd het werk weer hervat. De besprekingen mislukten en pas op
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16 oktober deed de Rijksbemiddelaar uitspraak. De EVC heeft er zich 
bij neergelegd, al werden haar eisen op de meeste punten niet gehono
reerd.
Meende de EVC dat zij erkenning had gevonden, doordat de scheep- 
vaartondernemers met haar mochten onderhandelen zonder dat zij 
zelf op het punt van staken had moeten toegeven, de praktijk wees het 
tegendeel uit. De EVC bleef in een geïsoleerde positie en had de pu-
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blieke opinie duidelijk tegen zich. De Rotterdamse staking en daar
mee het staken in het algemeen was over vrijwel de gehele linie af
gekeurd vanwege de precaire situatie, waarin Nederland verkeerde. 
Dit beeld was nog niet gewijzigd toen de EVC in de lente en de zomer 
van 1946 in de havens opnieuw een actie ontketende, nu op veel 
grotere schaal en van veel langere duur. Hierdoor werd de strijd met 
de regering nog feller en grimmiger.
Voor het zover was, vond er in maart 1946 eerst nog een politieke 
staking plaats in de Rotterdamse haven. De arbeiders daar weigerden 
schepen te lossen met sinaasappelen uit Spanje. De EVC eiste, samen 
met het NVV dat zich overigens tegen de staking keerde, verbreking 
van de diplomatieke betrekkingen met Spanje, terwijl de EVC ook 
verbreking van de handelsbetrekkingen wenste. Deze staking werd 
wederom tegengegaan met het oproepen van vrijwilligers en het ont
houden van overbruggingsgelden aan de stakers. Opnieuw was het 
Drees die er in het kabinet op aandrong dat het kabinet zijn standpunt 
ongewijzigd zou handhaven, zelfs al zou dat een tijdelijk nadeel voor 
de volkshuishouding met zich meebrengen.111 Op deze wijze verliep 
de staking binnen een paar dagen.
In april 1946 brak een zeeliedenstaking uit, zowel in Rotterdam als in 
Amsterdam, als gevolg van het feit dat de EVC zich niet neerlegde 
bij de uitkomsten van de cao-onderhandelingen, waar zij stelselmatig 
buiten was gehouden. De EVC eiste heropening van de onderhande
lingen, met haar erbij. Eind april kwamen de havens vrijwel stil te 
liggen, doordat de havenarbeiders uit solidariteit ook in staking gin
gen; begin mei breidde de staking zich uit tot Vlissingen, terwijl ook 
in andere bedrijven het werk tot stilstand kwam. In deze situatie hield 
Drees echter voet bij stuk. De Booy, als minister van Scheepvaart 
nauw betrokken bij de staking, maakte zich ernstig zorgen over de 
vertraging, die het ontschepen van évacué’s uit Indië en het vervoer 
daarnaar toe ondervonden en drong daarom aan op meer publiciteit, 
die het publiek ongunstig zou stemmen ten opzichte van de stakers. 
Maar Drees wenste daar nog mee te wachten; men moest de zaak maar 
op zijn beloop laten en dan zou het wel terecht komen.112 Op 16 mei 
trad het kabinet echter toch naar buiten. Opnieuw sprak Schermerhom 
voor de radio. Toonde hij in zijn rede van 3 juli 1945 veel begrip voor 
de eisen van de havenarbeiders en hekelde hij alleen de wijze waarop 
inwilliging van deze eisen werd afgedwongen, ditmaal pakte hij anders 
uit. De arbeidsvoorwaarden waren, vergeleken met 1940, zo aanzien
lijk verbeterd dat zij volgens Schermerhom ook voor de EVC niet 
onaanvaardbaar konden zijn. De staking was derhalve een prestige- 
zaak voor de EVC geworden, waarbij hij de EVC verweet niet te to
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lereren middelen te gebruiken. Werkwilligen werden tegengehouden en 
„het oude spel om arbeiders van hun fietsen te sleuren en fietsbanden 
onklaar te maken werd weer gespeeld. Er wordt druk uitgeoefend 
direct en indirect, er wordt geld opgehaald, waarbij het met de vrij
willigheid van den gever in sommige gevallen ook maar matig ge
steld is, kortom, er worden methoden toegepast, die in een rechtsstaat 
niet kunnen worden toegelaten en die de Regeering dan ook met de 
grootste kracht zal bestrijden. . .  De Regeering acht zich”, aldus de 
Minister-President, „verantwoordelijk voor het nationale welzijn, in 
den allerbreedsten zin en ik kan dan ook niet anders, dan met alle 
kracht van overtuiging verklaren, dat de Regeering dezen gang van 
zaken niet kan aanvaarden. Geen enkel verantwoordelijk bestuurder 
zou zich kunnen veroorloven het ellendige pad te gaan, waarop de 
EVC werkend Nederland blijkbaar dringt. Immers, tot eenig resultaat 
kan een staking als deze nooit leiden. Zij levert slechts schade en na
deel op, zoowel voor de arbeiders als voor het herstel van ons land, 
voor de voedselvoorziening en voor het bedrijfsleven . . .  Weest echter 
erop voorbereid, dat de Regeering niet van plan is het bij een harte- 
kreet te laten. Aan deze staking moet -  het koste wat het wil -  een 
einde komen. Maar nooit door het gezag van de overheid, dat hier
bij ten nauwste betrokken is, door het slijk te laten sleuren. Het doet 
mij leed, dit tegenover werkend Nederland te moeten zeggen. Toen er 
in de afgeloopen weken discussie bestond over de mijnwerkerspen- 
sioenen, heeft deze Regeering zich daar uit volle overtuiging en van 
harte achter geschaard, wetende, dat hiermee een stuk sociale gerech
tigheid wordt vervuld. In het havenconflict ligt de zaak volkomen 
anders. Hier staan wij niet voor een stuk socialen strijd, maar zien wij 
ons geplaatst tegenover een strijd om de macht en de ondermijning 
van het gezag van de overheid. Daarom is onze positie in dit geval 
een volstrekt andere.” Het kabinet had besloten, deelde Schermerhom 
mee, een beroep te doen op vrijwillige arbeidskrachten,113 die alle 
bescherming zouden krijgen „tegen iedere bedreiging en tegen iedere 
daad van terreur”. In het uiterste geval zou het kabinet niet schromen 
om ook het leger te gebruiken. „Het leger is een instituut voor de ver
dediging van de hoogste belangen van het vaderland. Weliswaar voor 
een zeer speciale taak. Ik zou er persoonlijk niet aan denken, het 
leger te gaan gebruiken in een gewone staking, waarin het gaat om 
arbeidsvoorwaarden, te gebruiken als stakingsbreker dus voor wat 
men vanouds terecht noemt, onderkruiperswerk. In dit geval ligt de 
zaak echter volkomen anders. Wat hier gebeurt, kan Nederland niet 
verdragen en wij zijn niet bereid, lijdelijk toe te zien. Wij zouden daar
mee onze plicht tegenover het vaderland verzaken op uitermate ernstige 
en onvergeeflijke wijze. Aan dezen chaos moét een einde komen.”114 
Gespierde taal, maar niet op een bijster gelukkig moment. Immers
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Schermerhom hield zijn rede op de dag vóór de Tweede Kamer
verkiezingen en De Waarheid noemde het dreigen met militair in
grijpen dan ook prompt de „laatste verkiezingsstunt van de Partij van 
de Arbeid”.115 Of Schermerhoms radiorede een nadelige invloed heeft 
gehad op de voor de PvdA teleurstellende verkiezingsuitslag, is moei
lijk vast te stellen.
Al op 18 mei arriveerden in Rotterdam vijfhonderd marechaussees, die 
de volgende dag met twintig gevechtswagens een rit door de stad maak
ten; 1500 militairen kwamen naar Rotterdam, klaar om aan het werk 
te gaan, hetgeen op 20 mei gebeurde; in Amsterdam waren 1000 
militairen. Het optreden van de marechaussee wekte bij Schermerhom 
groot misnoegen; ook Drees moest weinig hebben van veel vertoon, 
hij bleef er bij dat men de zaak rustig moest laten uitzieken.116 
Inmiddels had de EVC contact gezocht met Schermerhom. Deze 
stemde er mee in dat van de Rijksbemiddelaars de bereidheid zou 
worden gevraagd om na werkhervatting de kwestie weer aan de orde 
te stellen en de EVC in de gelegenheid te plaatsen haar bezwaren 
naar voren te brengen. Opnieuw was Schermerhom kennelijk te ver 
gegaan, want kort daarop deelde hij de EVC mee dat de overeen
komst geen doorgang kon vinden en dat hij verder niets meer kon 
doen. Het verdere verloop van de staking wees uit dat het kabinet 
nu krachtig vasthield aan het standpunt dat de EVC zich moest neer
leggen bij de beslissingen van de Rijksbemiddelaars; alleen dan zou er 
sprake kunnen zijn van erkenning van de EVC. Intussen had de EVC 
een proces aangespannen tegen de staat, omdat Drees haars inziens 
ten onrechte de Gewestelijke Arbeidsbureaus en de gemeentelijke 
bureaus van sociale zaken opdracht had gegeven alle als werkloos in
geschreven havenarbeiders door te geven aan de bedrijven, waar werd 
gestaakt, en hen van steun uit te sluiten, wanneer zij weigerden werk 
te aanvaarden. De rechter verklaarde de EVC niet ontvankelijk: de 
EVC bezat geen rechtspersoonlijkheid en kon dus geen procespartij 
zijn; bovendien had de overheid de bevoegdheid om in te grijpen ten 
behoeve van het algemeen belang.
Pas op 3 juli werd de staking beëindigd, nadat de EVC de verzeke
ring had gekregen dat er tegen de stakers geen rancune-maatregelen 
zouden worden getroffen. Op het gebied van de lonen moest de EVC 
echter alle eisen inslikken. De staking eindigde zo in feite met een 
nederlaag van de EVC, al kwam er blijkens het voorgaande wel con
tact tot stand met de Rijksbemiddelaars en met de werkgevers. Dit 
verloop heeft er toe geleid dat er nog slechts weinig werd gestaakt en 
dat Nederland werd genoemd: „the country without strikes”.

7. D e landbouw
In de vorige paragrafen is reeds terloops aandacht geschonken aan
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problemen in de landbouw, zoals het herstel van de oorlogsschade, de 
zuigkracht van de DUW en de lonen. De Tweede Kamer kreeg echter 
ook de gelegenheid om in een afzonderlijk debat de landbouw in alle 
facetten te bespreken, doordat de Nota omtrent een aantal punten van 
Regeringsbeleid een aparte paragraaf over de landbouw bevatte.117 
In deze paragraaf werd op een wat vlakke wijze een pessimistisch 
getint beeld van de situatie gegeven. In de oorlogsjaren, zo werd er op 
gewezen, had men in andere landen alles in het werk gesteld om het 
peil van de landbouw op te voeren; daar had men nieuwe weten
schappelijke methoden ontwikkeld en een ongekende rationalisatie 
leren toepassen. Wilde Nederland in de toekomst blijven meedoen, dan 
zouden ook hier productieverhoging, kwaliteitsverbetering en bedrijfs- 
rationalisatie hoge prioriteit dienen te genieten.
Op korte termijn waren de vooruitzichten niet bepaald gunstig. De 
weer op gang gekomen export van veredelingsproducten als zaai
zaden, pootaardappelen en bloembollen zou weliswaar van meer duur
zame aard zijn, maar de voedselpositie liet export van zuivelproducten 
nog niet toe, al zou hiertoe zo snel mogelijk moeten worden overge
gaan voor versterking van de deviezenpositie en om op de buitenlandse 
markt een afzetgebied veilig te stellen, zelfs wanneer dat handhaving 
van een matige rantsoenering van bepaalde producten zou betekenen. 
Dat dan grote problemen moesten worden overwonnen, bleek wel uit 
het feit dat, behalve granen en veevoeder, die per traditie tot de import- 
goederen behoorden, nu juist ook nog zuivelproducten, evenals vlees 
en vet op grote schaal moesten worden ingevoerd, dit als gevolg van het 
ontbreken van de varkensstapel en de geringe omvang van de rundvee
stapel, en dat terwijl vermeerdering van de vee- en pluimveestapel 
werd tegengehouden door de vrijwel over de gehele wereld krappe 
veevoederpositie.
De oogst van 1945 was door het grote kunstmestgebrek en de vele 
inundaties en vernielingen door het oorlogsgeweld zeer matig tot slecht 
en dit zou in 1946 naar alle waarschijnlijkheid niet anders zijn. Deze 
sombere situatie had uiteraard repercussies op de kosten van het 
levensmiddelenpakket; die werden weliswaar zo dragelijk mogelijk ge
houden door de subsidies, maar daarmee kon de regering niet al te 
lang doorgaan.
Bij het herstel van de zwaar getroffen landbouwbedrijven werd er alles 
aan gedaan om het productievermogen van de grond te verhogen. 
Speciale aandacht ging daarbij uit naar verbetering van de ontwatering 
en naar ruilverkavelingen. In dat verband noemde de Nota niet alleen 
de toepassing van het door de Pachtregeling 1945, Stbl. F 279, ge
handhaafde Pachtbesluit 1941 bevredigend, maar kondigde zij ook 
wettelijke maatregelen aan om onjuiste splitsing van bedrijven te voor
komen.
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Een laatste belangrijk punt uit de Nota was de mededeling dat er te 
zijner tijd voor de landbouw een afzonderlijke publiekrechtelijke or
ganisatie zou komen en dat het omvangrijke regeringsapparaat, dat 
was belast met de uitvoering en controle van de verschillende maat
regelen, geleidelijk aan tot geringe proporties zou worden terug
gebracht.118
Deze landbouwparagraaf van de Nota kwam op 25 januari 1946 in 
de Tweede Kamer in bespreking; vier dagen later, op 29 januari, zou 
Mansholt antwoorden. De minister ontvouwde toen indringender dan 
in de Nota was geschied, zijn visie op de problematiek van het zeer 
ingewikkelde agrarische bedrijfsleven in zijn nationale en internationa
le aspecten. De discussies hadden een nogal academisch karakter, 
enkele punten daargelaten; het betrof vooral de vraag, of de landbouw 
zich in de toekomst nog kon meten met het buitenland, verder de 
noodzaak van rationalisatie, de prijzen voor het oogstjaar 1946 en de 
PBO.
De Kamer besprak uitvoerig de pessimistische indruk, die de Nota had 
gewekt omtrent de exportmogelijkheden en in verband hiermee de 
moeilijkheden van verlaging van de kostprijs. Mansholt119 wees op de 
gegroeide concurrentie van Engeland, Amerika, Canada, Nieuw-Zee- 
land en Australië en zijns inziens zou Nederland daar niet meer tegen 
op kunnen met maatregelen, zoals in de crisisjaren waren getroffen; 
toen had de regering de landbouw gesteund zonder zich af te vragen, 
of de landbouw niet een andere richting moest inslaan. Volgens Mans
holt moest er behalve gemechaniseerd ook worden omgeschakeld van 
het extensieve naar het intensieve landbouwbedrijf, in het bijzonder 
voor de veeteelt en de tuinderij; de moeilijkheden op korte termijn, 
voor 1946, achtte de minister in dit licht secundair. Mansholt be
speurde evenwel twee meer zonnige kanten aan de situatie. In de eerste 
plaats bleven de Nederlandse producten in het algemeen beneden het 
sterk gestegen prijspeil in het buitenland en dat bood goede con
currentiemogelijkheden. In de tweede plaats bestond er in de gehele 
wereld grote belangstelling voor „protective foods” : vlees, melk, eieren 
e.d., voor kwaliteitsproducten, waarop de Nederlandse landbouw en 
veeteelt zich ongetwijfeld zouden kunnen toeleggen. Met het oog hierop 
achtte Mansholt het van groot belang constructief werk te verrichten 
binnen de in de herfst van 1945 te Quebec door de Verenigde Naties 
in het leven geroepen voedsel- en landbouworganisatie FAO; deze 
wereldorganisatie stelde zich immers onder meer ten doel opvoering 
van de consumptie, bv. door het propageren van betere voeding.
In het kader van de rationalisatie kwam naast betere scholing, mecha
nisering, bestrijding van de tuberculose onder het vee en het fokken 
van hoogwaardig vee en hoogwaardige rassen vooral de positie van de
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kleine bedrijven ter sprake. Dit was reeds tevoren geschied door Ruy- 
ter bij gelegenheid van de beraadslaging over de loon- en prijspolitiek 
op 18 december 1945.120 Deze haakte toen in op een uitlating van 
Mansholt op een vergadering van de Gelderse Maatschappij van Land
bouw te Arnhem op 15 december 1945, dat de kleine bedrijven van 
drie, vier en vijf bunder moesten worden bijeengevoegd om te komen 
tot een rationele productie en verlaging van de prijzen. Ruyter noemde 
dat een donderslag bij heldere hemel en vond het een concretisering 
van wat Drees had bedoeld in zijn brochure „Op de kentering” met de 
opmerking dat de grond behoorde te worden genationaliseerd en dat 
de prijzen in de landbouw niet op zulke hoogte moesten worden be
paald dat zij „ook een bedrijf van te geringe omvang, op slechte grond 
of onvoldoende bewerkt, rendabel zouden maken, waardoor aan ande
re bedrijven abnormale winsten zouden worden verzekerd”.121 Ruyter 
betwistte in bewogen termen, dat bedrijven van drie, vier of vijf bunder 
geen goede opbrengst zouden kunnen hebben; de tienduizenden die 
kleine bedrijven exploiteerden, leverden een belangrijke bijdrage voor 
de uitvoer van veredelde producten; kippen en varkens waren immers 
het zwaartepunt in dit opzicht bij deze gemengde bedrijven. Mans
holt122 rectificeerde Ruyter toen inzoverre dat hij er op wees uit
sluitend te hebben gesproken over oneconomische bedrijven en dat 
die voornamelijk beneden de vijf ha lagen; alleen die bedrijven die na 
wederopbouw nooit rendabel zouden kunnen worden, moesten zijns 
inziens opgaan in grotere eenheden.
Al sloten verschillende sprekers zich in het debat van 25 januari bij 
Ruyters gevoelvol betoog van een maand tevoren aan, zij gingen 
echter niet mee met de sterke verontrusting die daaruit had gesproken. 
Naarmate de Stichting voor de Landbouw meer ervaring opdeed met 
Mansholts beleid, vestigde zich de overtuiging dat Mansholt een rede
lijke scheiding wist te maken tussen zijn beleid en zijn meer radicale 
inzichten, welke laatste meer op de achtergrond werden geformuleerd 
en in deze zin in openbare redevoeringen werden gepresenteerd. In de 
Kamer uitte alleen Van der Sluis (SDAP)123 zich in een zelfde geest 
als Mansholt in zijn rede voor de Gelderse Maatschappij had gedaan; 
Van der Sluis zag weinig in een beleid dat het voortbestaan van tien
duizenden kleine bedrijfjes zou bevorderen, nu deze geen redelijk be
staan gaven noch konden geven.
De hele Kamer drong sterk aan op het toepassen van ruilverkavelingen, 
al bepleitten Van den Heuvel (ARP)124 -  die hierin overigens alleen 
heil bespeurde voor de akkerbouw -  en Bierema125 matiging. Van der 
Sluis en Van der Weyden (RKSP-KVP)126 betreurden in dit verband 
dat het bezettingsbesluit Rechtshandelingen ten aanzien van land
bouwgronden van 1940 met de bevrijding was komen te vervallen; 
dit besluit had de beheersing van de koopprijzen van landbouw-
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gronden in handen van de pachtbureaus gelegd (sinds Pachtbesluit 
1941: de grondkamers); thans was de prijsbeheersing in handen ge
komen van de minder deskundige Rijksbureaus voor onroerende 
goederen. Voorts behelsde dat bezettingsbesluit de uitwerking van de 
gedachte „boerenland in boerenhand”, welke uitwerking onder meer 
oneconomische versnippering van boerenbedrijven tegenging, een be
lang des te groter, zo zeiden deze sprekers, nu de overheid veel geld 
uittrok voor ruilverkavelingen. Mansholt antwoordde op deze be
togen dat inderdaad de geldende wettelijke regeling op het stuk van de 
ruilverkaveling onvoldoende was. De overheid zou ruilverkaveling 
moeten kunnen opleggen; eerst zou een noodwet-Walcheren127 tot 
stand moeten komen om dan, nadat hiermee ervaring was opgedaan, 
een nieuwe regeling omtrent de ruilverkaveling te maken. Ook de 
Stichting voor de Landbouw heeft zich met deze kwestie beziggehou
den; naar haar oordeel moesten de grondkamers worden belast zowel 
met het tegengaan van ongewenste splitsing als met de prijsbeheersing 
der landbouwgronden.128
De prijsregelingen met betrekking tot de oogst van 1946 trokken op 
twee punten de aandacht. Droesen (RKSP-KVP)129 zocht naar een 
nieuwe oplossing voor het probleem dat de kostprijzen van bedrijven 
op zand- en dalgronden -  te meer nu deze gronden geheel waren uit
geput -  steeds hoger waren dan die van bedrijven op kleigronden, doch 
Mansholt stelde dat dit systeem -  gebaseerd op een bescheiden, veel 
te lage bijdrage per eenheid van opbrengst en verder op een vast be
drag per hectare -  boven een bepaald quantum hogere produktie te 
onaantrekkelijk zou maken, daar deze dan immers meer en meer ver
lies ging opleveren; in Engeland was Droesens systeem wel in praktijk 
gebracht, maar daar waren, aldus Mansholt, de omstandigheden ge
heel anders. Het andere punt waarop de prijsregelingen de aandacht 
trokken, betrof de tuinbouwproducten. Van den Heuvel en Groen 
(RKSP-KVP)130 verlangden hier garantieprijzen in plaats van maxi
mumprijzen en Ebels (VDB)131 ging zelfs zover -  in navolging van het 
Engelse stelsel in deze -  een garantie van de overheid voor het af
zetten van de producten te verlangen, waarbij hij erkende dat de 
situatie voor Engeland als importland in deze anders lag dan voor 
Nederland als exportland. In verband met de prijsregelingen in de 
tuinbouw merkte Van den Heuvel op, dat overleg tussen departement 
en tuinbouw praktisch ontbrak, terwijl bij akkerbouw en veehouderij 
„geen belangrijke maatregel wordt genomen, of er wordt overleg ge
pleegd”. Mansholt vergeleek dit complex van wensen met een poging 
om over de rivier te varen met een kool en een geit die beide moesten 
worden gespaard. Immers garantieprijzen en gegarandeerde afzet 
brachten een enorme bureaucratie mee, waarvoor de Kamer nu juist 
weinig bleek te voelen. Hij wenste daarom niet in te gaan op de ver
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langens van de Kamer, maar wilde komen tot „richtprijzen” die, zij 
het met bepaalde schommelingen, zouden kunnen worden gehaald, 
al zou men ter wille van de consumenten en ter wille van de stabiliteit 
voor de producten de prijzen in de hand moeten houden. Mansholt 
legde er nog de nadruk op dat men in Engeland de prijzen door 
reguleren van de import in bedwang kon houden, iets wat hier slechts 
bv. bij granen e.d. mogelijk was.
Algemeen stelde de Kamer veel belang in de in de Nota behandelde 
publiekrechtelijke organisatie van de landbouw. Dit was niet verwon
derlijk, daar in landbouwkringen reeds onder de bezetting een project 
gereed was gekomen, dat men graag op analoge manier als voor de 
mijnen was gebeurd tot stand had willen zien komen. Het op 21 de
cember 1945 gepubliceerde voorontwerp van wet op de bedrijfsschap- 
pen, waarover een volgende paragraaf handelt, was speciaal op verti
cale organisaties gericht en de mogelijkheid bleef open een horizontaal 
lichaam als een „landbouwschap” afzonderlijk en vooruitlopend op 
een algemene publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand te bren
gen. Men waarschuwde algemeen tegen publiekrechtelijke organen, 
die -  zoals was gebeurd met de in de oorlog op het gebied van de 
voedselvoorziening totstandgekomen bedrijfsschappen -  als verleng
stukken van de staat zouden werken. Van der Sluis was verheugd over 
de algemene instemming in landbouwkringen met een publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie, maar hij had hier toch „een oogenblikje per
plex van gestaan”: de als conservatief bekend staande boeren stonden 
dus toch open voor nieuwe denkbeelden! Mansholt merkte naar aan
leiding van deze zaak op, dat ook volgens het voorontwerp de publiek
rechtelijke organen in de landbouw anders zouden moeten zijn dan de 
organisatie zoals die in het voorontwerp was neergelegd; de betrokken 
passage in het voorontwerp was, zo onthulde Mansholt, van hem, 
Mansholt, afkomstig. Hij zag de organisatie van land- en tuinbouw zó, 
dat hij hiermee „aan de boeren en de tuinders zelf het recht wil toe
kennen om de meest geschikte vorm te kiezen”. Er was al te veel 
organisatie in de landbouw om het mogelijk te maken van regerings
wege een schema op te leggen. De minister wachtte „met spanning 
en smart” op de voorstellen van de georganiseerde landbouw.
Inmiddels was de zgn. Wetgevingscommissie van de Stichting voor de 
Landbouw132 reeds sinds begin juli 1945 met deze materie bezig, maar 
de publikatie van het voorontwerp had deze zaak opgehouden, door
dat men toen opnieuw in de organisaties een standpunt wenste te 
bepalen. Een ontwerp kwam begin augustus 1946 weliswaar nagenoeg 
gereed, maar toen kwam het besluit van het nieuwe kabinet om met 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties pas te starten, ook dus voor 
de landbouw, nadat een raamwet was tot stand gekomen, waarover de 
door het nieuwe kabinet ingestelde commissie F. van der Ven moest 
adviseren.
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8. De woningbouw
Door het oorlogsgeweld zijn in totaal 92.000 woningen vernield,
40.000 zwaar beschadigd en liefst 300.000 licht beschadigd; hiermee 
was ongeveer 20% van de woningvoorraad van 1939 gemoeid. Tot 
de zwaarst getroffen gebieden behoorden Rotterdam, de streek rond 
Arnhem, verder Amsterdam, Nijmegen, Enschede, de Hollandse en 
Zeeuwse kust en het noordelijk gedeelte van N-Brabant en de Betuwe, 
waar in de winter van 1944 op 1945 het front lag. Een gedeelte van de 
schade, met name die welke in de meidagen van 1940 was ontstaan, 
kon in de bezettingsjaren enigszins worden hersteld, maar de nieuw
bouw bv. bedroeg niet meer dan 60.000 woningen, en dan te bedenken 
dat alleen al voor de opvang van de bevolkingstoename en de ver
vanging van de onbewoonbaar geworden woningen 40.000 woningen 
per jaar nodig zouden zijn geweest.
Deze omstandigheden leverden na de bevrijding schattingen op van een 
tekort van 350.000 woningen. Rekening houdend met het toen ver
onderstelde bevolkingsaccres en met de noodzakelijke vervanging 
betekende dit dat jaarlijks 65 a 70.000 woningen zouden moeten 
worden gebouwd, wilde men binnen tien jaar de achterstand hebben 
ingehaald. Daarbij kwam dat er voorlopig van enig bouwtempo geen 
sprake kon zijn, dit ten gevolge van de enorme tekorten aan hout, 
staal, stenen, kalk, glas, machines, vrachtauto’s e.d. en werkkleding, 
schoeisel en gereedschap voor de arbeiders; de problemen rond de 
vergoeding van de materiële oorlogsschade, reeds besproken in hoofd
stuk V, paragraaf 7, vormden eveneens een niet te verwaarlozen ver
tragende factor. Schermerhom waarschuwde daarom in zijn radiorede 
van 27 juni 1945 nadrukkelijk voor al te stoute verwachtingen: „het 
zal door al deze tekorten een moeizaam begin worden en men zou ver
keerd doen in den beginne te groote verwachtingen van het tempo te 
hebben.”133
In de notulen van vooral de Raad voor Herstel en Wederopbouw kan 
men lezen, voor welke uitzonderlijke problemen het kabinet zich zag 
geplaatst. Absolute voorrang kreeg het herstel van de licht beschadigde 
woningen, waarvan er per 1 oktober 1945 al weer 225.000 bewoonbaar 
waren of bewoonbaar werden gemaakt. Verder was het aanvankelijk 
zich behelpen met noodwoningen, waarvoor vooral in Engeland (beton) 
en Zweden (hout) het benodigde materiaal kon worden gehaald; dit 
programma omvatte ruim 7000 woningen, waarvan er in januari 1946 
2000 konden worden betrokken.
In de troonrede van 20 november 1945 werd met enig optimisme 
meegedeeld dat het herstel van de beschadigde woningen in 1946 zou 
worden voltooid en dat daarnaast 10.000 nieuwe woningen zouden 
worden gebouwd. Voor deze en andere wederopbouwwerkzaamheden
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ontwierp het College van Algemene Commissarissen voor de Weder
opbouw, bij KB van 7 mei 1945, Stbl. F 67, belast met de voorbe
reiding en de leiding van alle werkzaamheden met betrekking tot de 
wederopbouw, het zgn. Bouwplan 1946, dat op 14 maart 1946 ter 
kennis van de Tweede Kamer werd gebracht.134 Dit Bouwplan be
vatte de concrete voornemens voor 1946 en gaf voor de latere jaren 
enige algemene beleidsmatige aanduidingen. Het viel uiteen in een 
gebouwenplan en een openbare-werkenplan. In het gebouwenplan 
waren bepaalde berekeningen gemaakt, waarvan die op grond van het 
aantal beschikbare bouwvakarbeiders en van een zekere maximum 
arbeidsmobiliteit ten behoeve van een over het gehele land verdeelde 
bouwbedrijvigheid de uitgangspunten vormden. Op deze basis was in 
het gebouwenplan een verdeling van de activiteiten totstandgebracht 
voor de woningbouw (25% van de beschikbare ƒ 500 miljoen), voor 
industriebouw, boerderijen en overige bedrijfsgebouwen (55%) en 
voor overige gebouwen (20%) en waren de activiteiten naar gelang 
de behoefte per streek bepaald. Op deze wijze leek de bouw van
10.000 woningen in 1946 veilig gesteld. Voor de planning voor vol
gende jaren zouden, zo werd in het Bouwplan vastgesteld, een scher
pere benadering van de aantallen vaklieden in de verschillende be
roepen en een duidelijker inzicht in de materiaalmogelijkheden nodig 
zijn. Maar bovenal zou in verband met de grote inhaalvraag de op
leiding van vaklieden op ruime schaal ter hand moeten worden ge
nomen. Voorlopig zou dit zonder beperking kunnen geschieden, maar 
dan moest men wel, om de animo aan te wakkeren, zien te voor
komen dat de bouwbedrijvigheid na de inloopperiode, over tien jaar, 
in sterke mate zou terugvallen. Dat kon, aldus het Bouwplan, mits 
men reeds nu maatregelen trof om na afloop van de herstel- en weder
opbouwperiode en na voltooiing van de „normale” achterstand bv. de 
sanering van oude woonwijken economisch mogelijk te maken.
Gezien de grote woningnood was het voor velen uiteraard moeilijk 
om verder te kijken dan 1946; men verwachtte op korte termijn betere 
behuizing. Om nu al te grote teleurstelling te voorkomen deed het 
kabinet het mogelijke om het Bouwplan 1946 te laten overkomen als 
een eerste begin en niet meer dan dat. Zo waarschuwde minister 
Ringers van Openbare Werken en Wederopbouw in Commentaar135 
dat hij weliswaar de zekerheid had dat het Bouwplan 1946 tot uit
voering zou komen, maar dat er toch enige onzekere factoren waren, 
zoals de medewerking van de arbeiders, de beschikbaarheid van ma
terialen en het voorradig zijn van voldoende deviezen om die materi
alen, die veelal in het buitenland moesten worden gekocht, aan te 
schaffen; in feite rekende hij gezien de moeilijkheden op een realise
ring van 80%, zoals bleek bij de bespreking van het Bouwplan 1946
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in de Raad voor Herstel en Wederopbouw.136 En een van de leden 
van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw, 
dr. ir. Z.Y. van der Meer, zette voor de radio uiteen dat er voor het 
merendeel van de Nederlandse bevolking nog heel weinig verlichting 
zou komen. Wat betekenen 10.000 woningen tegenover een tekort van 
meer dan 300.000, zo luidde een van zijn retorische vragen. En toch, 
hield hij zijn luisteraars voor, kunnen er niet meer dan dit aantal bij
komen, want er zijn ook winkels, boerderijen, fabrieksgebouwen, 
kerken en scholen nodig. „De wederopbouw van ons land is een 
kwestie niet van twee of drie, maar van vijf k tien jaren. Wij moeten 
ons er mee vertrouwd maken, dat de gevolgen van vijf jaar verwoesting 
en vernieling, van vijf jaar sloop en afbraak niet in korten tijd on
gedaan gemaakt kunnen worden. Ook al, omdat we het béter willen 
doen en de wederopbouw niet slechts willen zien als een eenvoudig 
herstel van den ouden toestand. Er zijn ook andere vraagstukken, die 
opgelost moeten worden, omdat nu de gelegenheid daarvoor aan
wezig is. Problemen van sociale, maatschappelijke en economische 
beteekenis. Het herstel en de bescherming van recreatiegebieden, de 
opbouw van industriecentra, de verbindingen te water, te land en in de 
lucht zijn naast de vraagstukken van huisvesting in steden en op het 
platteland zaken waarmede wij allen te maken hebben en die ons toe
komstig welvaartspeil mede zullen bepalen. In dit verband moet ge het 
Bouwplan 1946 zien”, bemoedigde Van der Meer. „Dan zult ge het 
met mij eens zijn, dat dit jaar niet anders dan de aanlooptijd is. Het 
einde is nog niet in zicht, maar reeds nu bepalen we de richting, die 
we inslaan.”137
Het moeizaam op gang komen van de bouwnijverheid noopte de over
heid tot andere middelen om in het nijpende tekort aan woonruimte 
te voorzien. De belangrijkste van die middelen was de vordering van 
woonruimte op grote schaal. In Londen waren daartoe reeds de nodige 
voorbereidingen getroffen. Op 23 september 1944 verscheen nl. het 
Besluit van 11 september 1944, houdende vaststelling van het Vor- 
deringsbesluit Woonruimte, Stbl. E 103. Dit besluit verving de des
betreffende bepalingen van de Algemene Vorderingswet 1939 en van 
andere, tijdens de bezetting vastgestelde voorschriften. Het gaf de 
burgemeester de bevoegdheid om ten behoeve van de burgerbevolking, 
desnoods met behulp van de sterke arm, woonruimte, gebouwen en 
inkwartiering te vorderen. Het besluit van 26 september 1945, Stbl. 
F 210, bracht op enige punten een verduidelijking aan. Voor Den Haag 
en omstreken, waar de problemen in verband met o.m. de huisvesting 
van het personeel van de verschillende overheidsinstellingen wel zeer 
groot waren, kwam bij besluit van 13 oktober 1945, Stbl* F 229, een 
aparte regeling tot stand; de bevoegdheid van de diverse burgemeesters
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ging over op de directeur van een in te stellen Centraal Bureau voor 
de Huisvesting te ’s-Gravenhage en omgeving, welk bureau onderdeel 
zou zijn van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers;138 
de directeur139 moest de aanwijzingen opvolgen van een Commissie van 
Beheer, bestaande uit vertegenwoordigers van enkele departementen, 
het Militair Gezag en de burgemeesters van de betrokken gemeenten.
In de overige delen van het land bleken de burgemeesters, bij gebreke 
van voorschriften, geen gelijke gedragslijn te volgen. Klachten over 
vermeende willekeur waren dan ook niet van de lucht. Geleidelijk aan 
groeide ook de behoefte aan enige coördinatie uit hoofde van de pro
blemen, die zich voordeden bij de re-evacuatie van oorlogsslacht
offers en bij de terugkeer uit de gebieden overzee. Met het oog hierop 
diende de regering op 2 februari 1946 bij de Tweede Kamer een wets
ontwerp in tot aanvulling van het Vorderingsbesluit Woonruimte.140 
Voorgesteld werd dat de burgemeester voortaan voorschriften van de 
minister van Binnenlandse Zaken in acht moest nemen en dat deze 
minister naast de burgemeester ook andere personen vorderingsbe- 
voegdheid kon verlenen; bij dit laatste werd speciaal gedacht aan 
directeuren van de Provinciale Bureaus Verzorging Oorlogsslacht
offers. Tegelijkertijd wilde de regering van de gelegenheid gebruik 
maken om buiten twijfel te stellen dat bij het in gebruik nemen van de 
gevorderde woonruimte met behulp van de sterke arm zo nodig de 
bewoners en inboedel uit de woonruimte konden worden verwijderd 
en dat ook aan hen, die door de burgemeester waren belast met de ten
uitvoerlegging van de vordering, de bevoegdheid kon worden verleend 
tot het binnentreden van woningen tegen de wil van de bewoner. 
Uiteraard beperkte de Kamer zich in het Voorlopig Verslag (21 fe
bruari 1946)141 niet tot de voorgestelde aanvullingen, maar betrok zij 
in haar beschouwingen ook het Vorderingsbesluit zelf en het op grond 
van dat besluit gevoerde beleid. Opmerkelijk is dat sommigen be
zwaren maakten tegen het feit dat nu een wetsbesluit bij wet werd 
gewijzigd; zij vonden dat uit staatsrechtelijk oogpunt een merkwaardige 
figuur en wezen erop dat straks een deel van het KB zou zijn „be
vroren” en dus onaantastbaar zou zijn voor wijziging of intrekking 
bij besluit; zij gingen kennelijk van de misvatting uit dat wetsbesluiten 
alleen bij KB konden worden gewijzigd en dat de formele wetgever te 
dien aanzien slechts zou dienen op te treden door de gehele materie 
van het wetsbesluit in de wet opnieuw te regelen. Gezien de uitslag 
van het debat over de gelding van de wetsbesluiten zullen deze be
zwaren ongetwijfeld niet de instemming van de meerderheid van de 
Kamer hebben gehad; overigens zou men eerder de vraag hebben 
verwacht, of hier sprake was van legalisatie van het Vorderingsbesluit. 
Wel werd opgemerkt dat blijkbaar niet alle autoriteiten gelijk dachten 
over de rechtskracht van het Vorderingsbesluit, en in dit verband
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vroeg men, of het waar was dat het Openbaar Ministerie in sommige 
arrondissementen aan de politie last had gegeven geen medewerking 
te verlenen bij ingebruikneming en verwijdering op grond van dat 
besluit. In de Memorie van Antwoord (8 maart 1946)142 gaf de re
gering voorzichtig toe op dit laatste punt door er mededeling van te 
doen dat de minister van Justitie een onderzoek had doen instellen 
en dat deze hoopte eventuele moeilijkheden te dezen op korte termijn 
tot een oplossing te brengen. Overigens onderstreepte de regering nog 
eens de rechtskracht van het besluit. Het wijzigen van wetsbesluiten 
bij wet vond zij allerminst merkwaardig; zij huldigde het standpunt dat 
dit niet anders dan bij wet kon en wees erop dat bv. ook de besluiten 
van de Souvereine Vorst uit het tijdperk 1813-1814 herhaaldelijk bij 
wet waren gewijzigd.
Een volgend bezwaar van de Kamer richtte zich tegen de uitschake
ling van de rechter. Volgens het wetsontwerp zou de noodzaak van 
vordering uitsluitend ter beoordeling van de burgemeester staan en in 
geval een ander dan de burgemeester de vordering wilde instellen, in 
laatste instantie van de minister van Binnenlandse Zaken. Dit be
tekende dat degene, van wie werd gevorderd, zich daartegen niet bij de 
rechter zou kunnen verzetten. De Kamer beschouwde dat als een niet 
gerechtvaardigde inbreuk op het klassieke beginsel van de beschermde 
woning. Hoewel de regering het afsnijden van de weg naar de rechter 
om praktische redenen onvermijdelijk noemde en het zelfs ongewenst 
achtte de rechter het eindoordeel te geven, omdat het hier een beoor
deling van een onderdeel van het algemeen beleid van de vorderende 
autoriteit betrof, waarvoor de rechter stellig niet het aangewezen or
gaan was, had de regering er geen bezwaar tegen dat de rechter in 
concreto de bevoegdheid tot vorderen zou toetsen aan de door de 
minister van Binnenlandse Zaken te geven voorschriften.
De toespelingen van de Kamer op ontoelaatbare willekeur en om
koping deed de regering af met de opmerking dat klachten over de 
wijze van uitvoering van het Vorderingsbesluit er altijd wel zouden 
blijven, zelfs bij een ideale uitvoering. En, aldus de Memorie van Ant
woord, het openen van de mogelijkheid voor de minister van Binnen
landse Zaken om voorschriften te geven was juist bedoeld om de han
tering van de vorderingsbevoegdheid in goede banen te houden.
Tegen het invoeren van deze mogelijkheid bestonden bij de Kamer 
evenwel bezwaren: de regering zou reeds over voldoende bevoegd
heden beschikken. Ook tegen het andere wezenlijke onderdeel van het 
wetsontwerp, nl. het geven van vorderingsbevoegdheid aan anderen 
dan de burgemeester rezen bezwaren: het was een niet gewenste in
perking van de macht van de burgemeester en men vreesde competen
tiegeschillen. Maar de regering hield aan haar voorstel vast: alleen zo 
zou het bovengemeentelijk gezichtspunt van vestiging van bv. repa-
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triërenden kunnen worden gewaarborgd; zij achtte het zelfs niet uit
gesloten dat ook voor andere delen van het land, waar coördinering 
van alle betrokken belangen en eenheid van behandeling zulks on
vermijdelijk maakten, een regeling werd getroffen als voor Den Haag 
en omstreken was geschied.
Aan de openbare behandeling van het wetsontwerp op 26 maart 1946 
namen drie Kamerleden deel: Ploeg jr. (SDAP-PvdA),143 Algera 
(ARP)144 en Sweens (RKSP-KVP).145 De beide laatsten waren op dat 
moment zelf burgemeester en voelden zich dus ten zeerste bij de zaak 
betrokken.
Gedrieën probeerden zij de positie van de burgemeester te versterken. 
Ploeg zag graag de andere tot vordering bevoegde autoriteit de ver
plichting opgelegd om overleg te plegen met de burgemeester. Algera 
ging een paar stappen verder; hij betreurde de binding van de burge
meester aan de voorschriften, richtlijnen en aanwijzingen van de 
minister van Binnenlandse Zaken -  bij nota van wijzigingen van 8 
maart 1946 bleek ook de mogelijkheid tot het geven van richtlijnen 
en aanwijzingen ineens in het wetsontwerp te zijn neergelegd146 -  en 
keerde zich nadrukkelijk tegen de aanwijzing van andere personen 
met vorderingsbevoegdheid, omdat hij hier een bron van ergernis en 
zelfs van tegenwerking zag ontstaan. Sweens stemde hiermee geheel 
in; bovendien drong hij aan op schrapping van de mogelijkheid voor 
de minister van Binnenlandse Zaken de burgemeester aanwijzingen 
te geven. Aanwijzingen kwamen neer op voorschriften in concrete 
gevallen en die achtte Sweens praktisch onaanvaardbaar; zij zouden 
vaak pas afkomen, nadat de vordering reeds had plaatsgehad, en zij 
gaven gelegenheid tot misbruik door ambtenaren van het departement. 
Beel147 deed weliswaar de toezegging dat hij van zijn bevoegdheden 
met mate gebruik zou maken, maar daar namen Algera en Sweens 
geen genoegen mee. Sweens diende een amendement in tot schrapping 
van het woord „aanwijzingen” en zag dit amendement uiteindelijk 
door Beel met de nodige tegenzin overgenomen.148 Een Kamermeerder
heid bleek met Algera in te stemmen, dat het verlenen van vorderings
bevoegdheid aan anderen dan de burgemeester geen goede zaak was, 
want het betreffende artikel werd met 49 tegen 22 stemmen ver
worpen; tot de tegenstemmers behoorden alle confessionele en libe
rale Kamerleden en vier socialisten, van wie er één burgemeester was; 
Ploeg evenwel stapte over zijn bezwaren heen en stemde voor.149
De Eerste Kamer, waar de openbare behandeling op 8 mei 1946 
plaatsvond, maakte het kort. Daar voerden alleen de beide christelijk- 
historische senatoren Pollema150 en Van der Feltz,151 die juist de dag 
tevoren als Kamerlid was beëdigd,152 het woord. Beiden adviseerden
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tot de instelling van een commissie van deskundigen, die de burge
meester terzijde moest staan. Pollema deed dat, omdat hij 'het een 
ernstig bezwaar van het wetsontwerp vond dat er zo weinig rekening 
werd gehouden met de belangen van de eigenaren van de te vorderen 
woonruimte, en van een dergelijke commissie een gelijke waarborging 
van alle in het geding zijnde belangen verwachtte. Van der Feltz 
kwam tot het voorstel, omdat de burgemeester met name in grotere 
plaatsen moest afgaan op adviezen van zijn ambtenaren en daardoor 
vaak onjuiste kwade geruchten in de wereld kwamen. De gedachte 
van een commissie was al in het Voorlopig Verslag153 geopperd, maar 
uit de Memorie van Antwoord154 bleek dat de minister van Binnen
landse Zaken weinig voelde voor een opdringen van de commissie via 
de voorschriften en dat hij niet verder wilde gaan dan de burgemeesters 
te attenderen op de mogelijkheid, waarbij de staitus van de commissie 
dan uiteraard die van een adviescommissie zou zijn. Bij de openbare 
behandeling bleef Beel daarbij.155 Ook de aandrang van Pollema om 
een beroepsinstantie voor de huiseigenaren in het leven te roepen, 
weerstond Beel met succes, tot in tweede termijn.156 Ondanks het 
dreigement dat hij zou tegenstemmen, als hem geen voldoening werd 
geschonken, stemde Pollema uiteindelijk met de overige Kamerleden 
voor het wetsontwerp.
De regeling is vastgesteld bij wet van 11 mei 1946, Stbl. G 123.
Bij de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kwam 
ook het bouwbeleid even ter sprake. Het vorderen van woonruimte 
werd door alle partijen, ook door de regering, als uiterst pijnlijk en 
hoogst onbevredigend ervaren. De Kamer meende daarom dat er meer 
moest worden gedaan ten behoeve van met name het herstel van de 
beschadigde woningen; des te eerder was men van het vorderen ver
lost. In de Memorie van Antwoord werd hierop meegedeeld dat in 
ieder geval financiële motieven bijna nergens meer doorslaggevend 
waren, maar dat het tempo in hoofdzaak werd beheerst door de nog 
beperkte hoeveelheid glas en hout. Een moeilijkheid was bovendien 
dat er nog geen regeling bestond waarbij de eigenaars van beschadigde, 
doch herstelbare panden konden worden verplicht en aanwijzingen 
konden ontvangen om deze weer bewoonbaar te maken. Hoewel deze 
kwestie in haar algemeenheid buiten de materie van het aanhangige 
wetsontwerp viel, kwam de regering wel met een wijziging van het 
wetsontwerp, die een dergelijke regeling schiep voor de gevorderde 
woonruimte! Bij het openbaar debat bracht Ploeg in dit verband nog 
eens de bezwaren naar voren tegen de wijze, waarop de materiële 
oorlogsschade werd vergoed, en Algera noemde de 10.000 nieuw te 
bouwen woningen een druppel op de gloeiende plaat. Ringers, die 
samen met Beel achter de regeringstafel zat, was het met dit laatste
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helemaal eens, maar, zo voegde hij er aan toe: „wij maken ten minste 
een begin”.157
Tot een werkelijk debat over het woningbouwbeleid is het in de Voor
lopige Staten-Generaal niet gekomen. Het bleef bij de bovenvermelde, 
enigszins vrijblijvende opmerkingen, die weliswaar bewerkstelligden, 
dat een bepaalde categorie van huiseigenaren voortaan kon worden ge
dwongen tot het bewoonbaar maken van hun panden.

9. Het vervoer

Het is hier niet de plaats om de wederopbouw van het zeer ernstig 
gehavende vervoersapparaat in al zijn facetten te beschrijven. Wel 
willen wij hier nader ingaan op de uiterst felle kritiek van socialis
tische zijde op het beleid van minister Van Schaik van Verkeer en 
Energie ten aanzien van de nationalisatie van het vervoerswezen. De 
wenselijkheid daarvan was in socialistische kringen aanvaard; men 
meende daar dat alleen op deze wijze een einde zou kunnen worden 
gemaakt aan de voor de oorlog gemanifesteerde concurrentie in de 
vervoerswereld als gevolg van een grote overmaat van vervoerscapaci
teit. Nu het vervoersapparaat vrijwel van de grond af weer moest 
worden opgebouwd, dacht men geen gunstigere gelegenheid voor de 
nationalisatie te kunnen hebben.
Of de regering tot nationalisatie zou overgaan, werd in de program
marede van 27 juni 1945 door Schermerhom in het midden gelaten. 
Toen werd alleen gesproken over het voornemen om „een onderzoek 
in te stellen naar die vraag, voor welke bedrijfstakken gedeelten van 
bedrijfstakken of ondernemingen, naast het mijnbedrijf en de Neder
landsche Bank, een overgang van particulier eigendom naar de pu
blieke of semi-publieke eigendom uit een oogpunt van algemeen be
lang is geboden”.158
Aanvankelijk kon men de indruk krijgen dat er met de voorbereidingen 
tot nationalisatie van het vervoerswezen een begin werd gemaakt. Het 
vervoer via de Spoorwegen en via dochterondernemingen als de ATO 
en Van Gend en Loos, vooral op de langere afstanden, werd sterk 
bevorderd ten koste van het particuliere vervoer: de Spoorwegen 
werden voorzien van vrachtwagens en autobussen, het personenver
voer per autobus parallel aan de spoorlijn werd beperkt, evenals het 
goederenvervoer boven de 50 km via de zgn. lange lijndiensten, de 
tarieven voor het goederenvervoer bleven bij de Spoorwegen aanzienlijk 
lager dan bij het particuliere vervoer.
Maar de hoop dat deze maatregelen zouden uitmonden in de nationa
lisatie van het gehele vervoerswezen, werd rond de jaarwisseling voor
goed de bodem ingeslagen. In de Nota omtrent een aantal punten 
van Regeringsbeleid, december 1945, was de verklaring opgenomen
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dat de regering geen plannen voor enig vervoersmonopolie koesterde 
en dat zij streefde naar een harmonisch samengesteld transport- 
apparaat, „dat eenerzijds tegen de minst mogelijke kosten het vervoer 
van een zoo groot mogelijk aantal personen en een zoo groot mogelijke 
hoeveelheid goederen waarborgt, anderzijds aan allen, die in het ver
voersbedrijf werkzaam zijn, een zooveel mogelijk vrij en goed ver
zorgd bestaan geeft”; daarbij zouden voorlopig wel degenen in het 
voordeel zijn, die de minste aanspraak maakten op buitenlandse 
valuta en die van hier te lande aanwezige energiebronnen, kolen, 
gebruik maakten, waarmee de toen bevoorrechte positie van de Spoor
wegen voor een groot deel was verklaard.159 Kort na het verschijnen 
van de Nota liet Van Schaik er op een persconferentie te Nijmegen geen 
twijfel over bestaan dat er tussen het autotransport en de Spoorwegen 
weer concurrentie zou komen. „De beste verzorger zal het winnen. Ik 
hoop, dat in de meeste gevallen het particuliere vervoer langs den weg 
het zal winnen, want dat is het gezondste. Neen, er komt zeker geen 
nationalisatie van het verkeer, dat is trouwens iets onmogelijks. Wel 
zal er een ordening noodig zijn, een coördinatie tusschen het vervoer 
te water, langs den weg en dat over de rails.”160 Begin januari 1946 
besprak Van Schaik voor de radio in de rubriek „Excellenties op de 
brug” het vraagstuk van de motorvoertuigen om begrip te wekken 
voor de vaak pijnlijke consequenties van de staat, waarin het wagen
park verkeerde, en onderstreepte hij bij deze gelegenheid de tijdelijk
heid van de maatregelen ten gunste van de Spoorwegen. Maar de 
Spoorwegen moesten er weer bovenop worden geholpen, en dus zou 
het niet in het algemeen belang zijn, „wanneer wij het particuliere 
autovervoer” -  met zijn zware claim op de deviezen voor banden en 
benzine -  „zich lieten instellen op een vervoer, dat op den duur bij het 
weer volledig in bedrijf komen van de Spoorwegen niet gehandhaafd 
kan blijven”. Ook nu weer wees de minister op het grote belang dat 
„bij het wegvervoer gelegen is in het feit, dat dit wegvervoer de ge
legenheid geeft aan een zeer groot aantal zelfstandige ondernemers 
om hun bekwaamheid en hun energie in hun eigen onderneming ten 
dienste van het volkswelzijn te stellen”.161

Dit beleid, dat de Spoorwegen tijdelijk in een bevoorrechte positie 
hield, maar er tevens op was gericht om na de overgangsperiode het 
particuliere vervoer weer alle kans tot ontplooiing te geven, bracht de 
socialist Van Braambeek162 op 19 februari 1946, toen de Tweede 
Kamer de vervoersparagraaf uit de Nota omtrent een aantal punten 
van Regeringsbeleid besprak, lijnrecht tegenover de minister. Hij 
noemde Van Schaik „deze Minister van de terugwerkende kracht”! 
Wat Van Schaik te Nijmegen had verkondigd, klonk in zijn oren „als
of de Minister met een spijker op een lei stond te krassen”. Van
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Braambeek vroeg zich zelfs af, of Van Schaik wel thuis hoorde in een 
kabinet van herstel en vernieuwing en wat Lieftinck ervan dacht 
„wanneer straks de Spoorwegen door de concurrentie weer in een 
positie wordt gedrukt, waarbij 30 è 40 millioen gulden tekort op de 
begrooting dekking zullen moeten vinden”. Hij voorspelde dat van 
ordening en coördinatie niets terecht zou komen, als men niet de weg 
van nationalisatie opging; de voorgangers van Van Schaik hadden, 
alle goed bedoelde pogingen ten spijt, niets klaar kunnen krijgen en 
ook de ervaring elders wees dat uit. „Ik zie met bezorgdheid het be
leid van dezen Minister op vervoergebied tegemoet”, besloot Van 
Braambeek, „omdat deze Minister er, dunkt mij, blijk van zal geven 
te willen herstellen zelfs het foute, dat reeds verdwenen was, en zal 
schromen den belangrijken en doeltreffenden maatregel van voor
bereiding van nationalisatie te nemen.”
Keerde Van Braambeek zich tegen de minister, omdat deze nationa
lisatie niet eens wilde overwegen, andere sprekers vreesden dat de 
minister reeds veel te ver was gegaan met centralisatie van het ver
voer. Daarbij betwijfelden dezen echter kennelijk, of bepaalde maat
regelen ten gunste van de Spoorwegen ook inderdaad tijdelijk zouden 
zijn. Uiteraard toonden zij zich zeer ingenomen met Van Schaiks in
zichten omtrent de opbouw van het vervoerswezen en wilden ook zij 
niet terug naar de tomeloze, chaos verwekkende concurrentie van 
vóór 1940, maar zij waren niet volledig gerust over de toepassing 
van ’s ministers inzichten. Voor Diepenhorst (ARP)163 behoorde de 
situatie zó te zijn „dat -  sociaal bezien en ook vervoerseconomisch -  
het in kleine en middelgroote bedrijven georganiseerde vervoerswezen 
zijn wezenlijk bestaansrecht heeft en dat dit eerst goed tot uitdrukking 
komt, wanneer men dit niet slechts voedt met de kruimels, die van de 
tafel van het railvervoer vallen, en dan nog minus de kruimels, die 
geconsumeerd worden door de van water en weg gebruik makende 
al dan niet openlijk erkende dochters van dat railvervoer! Integen
deel van den heelen verkeerskoek dient een zoodanig deel steeds voor 
het particuliere vervoerswezen gereserveerd te blijven, dat dit niet 
vroeg of laat aan ondervoeding te gronde gaat of althans ophoudt over 
een gezond organisme te beschikken.” Hiervan uitgaande vertolkte 
Diepenhorst de gevoelens die in de particuliere vervoerswereld leef
den; daar was men er niet steeds van overtuigd „dat de Regeering 
zich ook niet dan van den rechten weg laat afdwingen, wanneer dit 
niet strikt noodzakelijk en door overmacht geschiedt. En wel, omdat 
men vreest, dat door (de) deviaties en vertragingen zich processen 
ontwikkelen in het vervoerswezen, welke wellicht blijvend een be
lemmering zullen vormen voor den harmonischen opbouw, welke de 
Regeering belooft.” Daarom vroeg Diepenhorst, of het niet was ge
wenst dat de Spoorwegen zich uit het auto- en watervervoer terug-
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trokken. „De vrees (is) niet denkbeeldig, dat onder het motto van de 
huidige schaarschte-economie, volgens welke veel vervoer voorshands 
het beste in de regie van de Nederlandsche Spoorwegen kan worden 
opgenomen, verschuivingen worden ingeleid, welke op den duur moei
lijk ongedaan zullen kunnen worden gemaakt en dus later den har- 
monischen opbouw zullen verstoren, terwijl zij nu reeds door een deel 
der betrokkenen, nl. door de gedupeerden, als een onrechtvaardigheid 
worden beschouwd.” Ook drong Diepenhorst erop aan om niet langer 
via de tarievenpolitiek de particuliere beroepsvervoerders in de be
narde positie te laten.
De liberaal Bierema164 sprak in de geest van Diepenhorst en vroeg 
speciaal aandacht voor de concurrentie die de wegvervoerders onder
vonden van de ATO. De ATO zou niet de kostprijs van de vrachten 
berekenen en de Spoorwegen zouden daarop toeleggen.
Ook de vrijzinnig-democraat Schilthuis,165 die inmiddels partijgenoot 
van Van Braambeek was geworden, bleek zich heel wel te kunnen vin
den in de bedoelingen van de minister. In tegenstelling tot Van Braam
beek toonde hij zich met de overige sprekers en de minister een warme 
voorstander van een harmonische taakverdeling en het was vanuit 
deze optiek dat hij pleitte voor een spoedig opheffen van het verbod 
van de lange lijndiensten boven 50 km en dat hij zich uitsprak tegen 
de monopolie-achtige positie van de ATO op de weg.
In zijn antwoord legde Van Schaik166 nog eens omzichtig uit wat nu 
precies zijn bedoelingen waren. Die kwamen hierop neer dat hij er
voor had te zorgen dat enerzijds de Spoorwegen hun vervoersplicht 
konden nakomen en anderzijds de sociale en culturele voordelen van 
een uitgebreide stand van zelfstandige ondernemers in het vervoers
bedrijf niet verdwenen. „Het is gemakkelijk te zeggen”, aldus de 
minister, „alles, wat tot nog toe gebeurd is, is op een wansucces uit- 
geloopen, het is altijd slecht gegaan, wanneer wij nu maar tot nationa
lisatie overgaan, is de zaak in orde. Dat is gemakkelijk gezegd, maar 
zoo gemakkelijk is het niet gedaan. Ik geloof, dat wij hier toch rekening 
moeten houden met hetgeen er gegroeid is. Men kan dergelijke dingen 
niet hals over kop van den eenen toestand in den anderen brengen. 
Het gaat hier over een bedrijf, waar zeer veel menschen in werken. 
Het aantal zelfstandige ondernemers in het vrachtautobedrijf is, als 
ik mij niet vergis, een 15 000. Daarnaast zijn er nog veel meer men
schen in allerlei takken van bedrijf werkzaam, die daar weer af
hankelijk van zijn. Dit is een vrij beroep, waarin de menschen hun 
eigen initiatief, hun eigen energie en ondernemingsgeest kunnen uit
leven. Ik geloof niet, dat het juist zou zijn, deze menschen allemaal 
onder een soort van Staatsbeheer te brengen.” Van Schaik herhaalde 
dat medewerking van hem in de richting van nationalisatie niet mocht 
worden verwacht. Hij had daarvoor nog een tweede reden, een van
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praktische aard. Hij zag namelijk niet goed „hoe men een bedrijf als 
dit, waarin zooveel kleine ondernemers zijn, kan nationaliseeren. Men 
staat immers altijd weer voor de moeilijkheid, dat die bedrijven toch 
weer opkomen, tenzij men ook het rijden in een personenauto wil 
gaan nationaliseeren,”

Politiek bezien is dit debat van belang, omdat de socialisten op een 
voor hen belangrijk punt resigneerden. Van Braambeek vroeg geen 
tweede termijn aan, beseffend dat de minister een te grote steun in de 
Kamer genoot; zelfs zijn geestverwanten, de vrijzinnig-democraten, 
zou hij niet meekrijgen in een poging Van Schaik tot andere gedachten 
te dwingen. Wellicht heeft Van Braambeek ook geweten dat de hou
ding van Van Schaik in het kabinet niet tot tegenstellingen leidde; de 
notulen van de Ministerraad en de onderraden wijzen uit dat over de 
nationalisatie van het vervoerswezen geen enkele maal binnen het 
kabinet is gesproken.

10. De sociale zekerheid

In de vrije westerse wereld bestond gedurende de Tweede Wereldoor
log grote belangstelling voor het probleem van de sociale zekerheid, 
de „freedom from want” van het Atlantic Charter (1941). Op 1 de
cember 1942 verscheen te Londen het rapport „Social Insurance and 
Allied Service” van sir William Beveridge, dat een alomvattende 
sociale zorg voorstelde „van de wieg tot het graf”. Ook in andere vrije 
landen verschenen dergelijke rapporten en op de in 1944 te Philadel- 
phia gehouden Internationale Arbeidsconferentie kwam men tot vast
stelling van een groot aantal beginselen omtrent de sociale zekerheid.
De Nederlandse regering te Londen bleef op dit terrein niet achter. 
Op 7 april 1943 installeerde de toenmalige minister van Sociale Zaken, 
dr. J. van den Tempel, een commissie onder voorzitterschap van dr. 
A.A. van Rhijn, die een overzicht en richtlijnen moest opstellen voor 
de toekomstige ontwikkeling van de sociale verzekering en van de 
hiermee verband houdende sociale voorzieningen, de genees- en heel
kundige zorg inbegrepen, „een en ander met inachtneming van de 
tegenwoordige inzichten omtrent de noodzakelijkheid van het ver- 
grooten van de zekerheid van bestaan en met verwerking van de ge
gevens omtrent de jongste ontwikkeling van het vraagstuk in de ge
allieerde landen, in het bijzonder Groot-Brittannië”.167 
De commissie stelde zich in het algemeen op het standpunt dat er een 
geheel van regelingen moest komen, die beoogden het vergoeden van 
verlies van inkomsten, voortvloeiende uit bepaalde noden (bv. ziekte, 
ouderdom), het vergoeden van de extra uitgaven, verbonden aan het 
intreden van bepaalde gebeurtenissen (gezinsvermeerdering), en het
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verstrekken van geneeskundige verzorging en verpleging en van ge
legenheid tot revalidatie. Als rechtsgrond voor dit geheel van rege
lingen formuleerde de commissie dit beginsel: „de gemeenschap, ge
organiseerd in den Staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid 
en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde, dat 
deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en 
vrijwaring tegen gebrek te verschaffen.” Hieruit vloeide de alomvat- 
tendheid van het toekomstige sociale verzekeringsstelsel voort, zij het 
dat onsociale elementen en armlastigen volgens andere methoden 
moesten worden geholpen. Ook vloeide hieruit voort dat de staat een 
bijdrage in de premiebetaling zou moeten gaan leveren. Gelijkheid van 
premie en van uitkeringen voor allen wees de commissie af; wel zou 
er een maximumgrens in beide gevallen moeten komen. Ondanks ver
schuiving van het karakter van de sociale verzekering van arbeiders
verzekering naar volksverzekering zouden ook de werkgevers, naast 
de overheid, ten behoeve van hun werknemers een bijdrage in de 
premiebetaling moeten geven. Voor wat betrof de aard der voor
zieningen dacht de commissie onder meer aan een algemeen ouder
domspensioen; naast een verbeterde invaliditeitsverzekering een ver
beterde arbeidsongeschiktheidsverzekering; opheffing van de in de 
ziekteverzekering gestelde maximumuitkeringstermijn van zes maan
den; een werkloosheidsverzekering in de plaats van de vóór de be
zetting geldende vrijwillige regelingen; een algemene voorziening voor 
vrouwen in de weduwestaat; een tegemoetkoming in de extra-uit- 
gaven, veroorzaakt door geboorte, huwelijk en dood. Omdat sociale 
zekerheid niet alleen inhield dat voorzieningen werden getroffen in een 
noodlottige situatie, maar ook dat in normale gevallen een lid van de 
werkende bevolking kon zijn verzekerd van een inkomen dat groot ge
noeg was om in zijn onderhoud en in dat van zijn gezin op behoorlijke 
wijze te voorzien, achtte de commissie de invoering van minimumlonen 
en voor de zelfstandigen de medewerking van de overheid aan het 
scheppen van een gezond ondernemersklimaat onontbeerlijk; kinder
toelagen ten behoeve van gezinnen met meer dan één kind zou het 
door de commissie voorgestane stelsel moeten afronden.
De resultaten van de studies van de commissie op het terrein van de 
sociale verzekering verschenen in 1945 in druk. Een jaar later werd 
het rapport van de commissie gepubliceerd met betrekking tot de 
organisatie van de geneeskundige voorzieningen en de revalidatie van 
gebrekkigen; hierover was de commissie heel wat minder eensgezind, 
al was de strekking van de aanbeveling dat er op de een of andere 
wijze een gedecentraliseerde gezondheidsdienst moest komen onder 
verantwoordelijkheid van de staat.168 Van dit laatste is nooit iets 
terecht gekomen. In de volgende paragraaf zullen wij enige aandacht 
wijden aan de ontwikkeling van de volksgezondheid in 1945-1946;
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als minister van Sociale Zaken droeg Drees hiervoor de verantwoorde
lijkheid, omdat in die tijd de volksgezondheid voorzover de overheid 
zich daarmee inliet, werd beschouwd als een onderdeel van de so
ciale zekerheid.
De voorstellen van de commissie ter zake van de sociale verzekerin
gen hebben meer effect gehad. Het is bepaald overdreven van het 
rapport van de commissie te getuigen dat „het als curiosum prijkt in 
de archieven”,169 al heeft het dan vele jaren geduurd, tot in de jaren 
zestig toe, voordat de voorstellen, vaak met belangrijke afwijkingen, 
werden geëffectueerd.
Drees begon in ieder geval vol enthousiasme voorbereidingen te tref
fen voor de concretisering van de voorstellen. In september 1945 be
noemde hij een kleine ambtelijke commissie onder voorzitterschap van 
zijn secretaris-generaal Van Rhijn, die op basis van het Londense rap
port de ombouw van de bestaande sociale verzekering tot een volks
verzekering op gang moest brengen.170 Tegelijkertijd werden de daar
voor in aanmerking komende organisaties en instellingen uit het maat
schappelijk leven uitgenodigd hun mening te geven over het Londense 
rapport. Zo ontving ook de Stichting van de Arbeid dit verzoek. In een 
nota van 18 december 1945 aan de minister van Sociale Zaken sprak 
de Stichting zich uit over een aantal principiële vragen, die bij de re
organisatie van de sociale verzekering aan de orde kwamen, zo met 
betrekking tot de rechtsgrond, de omvang, de kosten, de uitkeringen en 
de uitvoering. Deze algemene richtlijnen werden nader uitgewerkt in 
een nota van 11 mei 1946 aan de minister.171
In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid172 werd 
aan de Tweede Kamer alleen meegedeeld dat de commissie-Van 
Rhijn aan het werk was en dat het vraagstuk van de positie van de 
ouden van dagen hierbij de bijzondere aandacht had. In het debat in 
de Tweede Kamer op 21 februari 1946 trok dit laatste punt veel be
langstelling. In het manifest, waarmee de Stichting van de Arbeid zich 
in mei 1945 aan het Nederlandse volk had gepresenteerd, was reeds 
een directe verbetering van de uitkeringen aan ouden van dagen ge- 
eist173 en ook in de regeringsverklaring van 27 juni 1945 was de 
urgentie van een verbetering van de ouderdomszorg beklemtoond.174 
In de Tweede Kamer nu werd er vooral door de KVP-er Steinmetz,175 
de socialist Suurhoff176 en de communist De Groot177 op aangedron
gen met die verbetering niet te waohten tot de uiteindelijke reorgani
satie van de sociale verzekering. Drees178 was hiertoe wel bereid, 
maar wees erop dat men ook met het leggen van noodverbanden reeds 
besliste over bepaalde punten, die de gehele opzet raakten; daarom 
verwachtte hij dat de beslissing niet zou vallen, voordat er een nieuw 
parlement was. In mei 1946 ontving Drees een nota van de Stichting 
van de Arbeid inzake een tijdelijke noodvoorziening179 en een in de
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volgende parlementaire periode ingediend wetsontwerp resulteerde in 
de Noodwet-Ouderdomsvoorziening van 24 mei 1947, Stbl. H 155.
In het Kamerdebat kwamen nog enkele andere zaken aan de orde. 
Menig spreker, zo Steinmetz, de anti-revolutionair Smeenk180 en 
Suurhoff, maakten opmerkingen over de uitvoering, waarvan Stein
metz en Smeenk vonden dat die in handen moest komen van de or
ganisaties van werknemers en werkgevers, terwijl Suurhoff ook vooi 
de overheid een rol zag. Suurhoff en de liberaal Korthals181 betreurden 
het dat de commissie-Van Rhijn uitsluitend een ambtelijke commissie 
was, dus zonder leden uit het bedrijfsleven. Drees voerde hiertegen aan 
dat een kleine commissie sneller werkte, daarmee aangevend hoe zeer 
hij streefde naar een spoedige uitvoering van de ideeën van het Lon
dense rapport.

De oogst van de wetgevende arbeid in 1945-1946 hield veelal recht
streeks verband met de bijzondere omstandigheden van die tijd. De 
ontwikkelingen rond de kinderbijslag, het wachtgeld, de overbrug- 
gingsuitkering en de werkloosheidsverzekering zijn reeds in de para
grafen 1, 2 en 4 van dit hoofdstuk geschetst. Verder kwamen nog vier 
wetten tot stand, die betrekking hadden op het vestigingsbeleid van 
artsen;182 op premiebetaling krachtens de Invaliditeitswet;183 op een 
ongevallenverzekering voor met name mijnenruimers;184 en op de uit
kering bij overlijden krachtens de Ouderdomswet 1919;185 in al deze 
gevallen hadden de Staten-Generaal geen problemen met de voor
stellen. Daarnaast werden nog negen andere wetsontwerpen inge
diend -  vier vóór en vijf na de verkiezingen van 17 mei 1946 -, waar
van de behandeling door de Staten-Generaal op het moment dat het 
kabinet-Schermerhorn-Drees aftrad, nog niet was voltooid.

11. De volksgezondheid

Op het punt van de volksgezondheid gaf de Nota omtrent een aantal 
punten van Regeringsbeleid186 een zeer uitvoerig overzicht van de 
aantasting van de lichamelijke conditie door de oorlogsomstandig
heden. Vlektyphus, typhus, difterie, schurft en vooral tuberculose en 
geslachtsziekten waren sterk toegenomen en hadden de gezondheids
toestand vergeleken met de situatie vóór 1940 ernstig geschaad, ter
wijl ook het peil van de zuigelingen- en jeugdzorg was gedaald. Daar
bij kwam dan nog de schade aan de geestelijke gezondheid. In de Nota 
werd erop gewezen dat op sommige terreinen een snelle verbetering 
zou intreden, maar dat elders de gevolgen van de oorlog zich nog 
jarenlang zouden doen gevoelen. Om het vooroorlogse peil weer zo 
snel mogelijk te bereiken, zouden de inspecties van de Volksgezondheid 
worden uitgebreid en zou de structuur, wat de geneeskundige inspectie
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betrof, worden gewijzigd. Aan de geneeskundig hoofdinspecteur zou 
een aantal specialisten als inspecteurs in algemene dienst worden toe
gevoegd en de Gezondheidsraad -  het wetenschappelijk adviescollege 
van de overheid -  zou tot een betrekkelijk klein college worden 
teruggebraoht; voor advisering over de dagelijkse beleidsvragen op het 
gebied van de volksgezondheid was inmiddels een Centrale Commissie 
voor de Volksgezondheid in het leven geroepen.
De Nota maakte er tot slot melding van dat het Ziekenfondsbesluit, 
tijdens de bezetting -  in 1941 -  totstandgekomen, niet buiten werking 
kon worden gesteld; het zou wel worden herzien, allereerst op het 
punt van de Duitse insluipselen. Toen de bezetting begon, had het 
departement van Sociale Zaken al plannen gereed liggen voor een 
wettelijke regeling van het ziekenfondswezen. Met het bezettings- 
besluit was een wettelijke aanspraak op verzekering voor genees
kundige verzorging ingevoerd voor degenen, die krachtens de Ziekte
wet waren verzekerd, zulks voor zich en voor de gezinsleden wier 
kostwinner zij waren; de werkgever moest echter de helft van de premie 
op het loon inhouden, ook als de werknemer zich niet had ingeschre
ven en dus niet was verzekerd. Bovendien werd bij het Ziekenfonds
besluit een staatstoezicht op de ziekenfondsen ingesteld, ook voor
zover deze fondsen diensten verrichtten voor vrijwillig verzekerden. 
Regelen konden worden gesteld omtrent vereniging of ontbinding van 
ziekenfondsen. De bedoeling was een eenheidsfonds te vormen, maar 
dit is van Nederlandse zijde verhinderd.187 Wel kwam het tot een 
vergaande concentratie; van de 658 op 1 januari 1940 bestaande 
ziekenfondsen met vier miljoen verzekerden werden er 200 voorlopig 
erkend en na de bevrijding bestonden er nog 120. Met het staatstoe
zicht op de ziekenfondsen werd een „gemachtigde” belast, die de titel 
voerde van „commissaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen” ; 
als zodanig fungeerde aanvankelijk de directeur-generaal van de Volks
gezondheid. Hij werd bijgestaan door een Raad van Bijstand, die na 
1941 echter niet meer functioneerde. Na de bevrijding keerde de 
directeur-generaal van de Volksgezondheid terug in de functie van 
commissaris, maar nu onder verantwoordelijkheid van de minister 
van Sociale Zaken. In afwachting van de instelling van een Zieken
fondsraad, hetgeen bij de wet van 24 april 1947, Stbl. H 135, mogelijk 
zou worden gemaakt en per 1 januari 1949 zou worden geëffectueerd, 
werd in februari 1946 een commissie van advies voor het Zieken
fondswezen in het leven geroepen die, bestaande uit ambtelijke leden, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en medewerkers van de fond
sen, de minister zou bijstaan.188
Op 20 december 1945 besprak de Tweede Kamer de gezondheids- 
paragraaf van de Regeringsnota.189 Alle sprekers -  de socialiste me
vrouw De Vries-Bruins,190 de vrijzinnig-democraat Zwijnenberg,191
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de anti-revolutionair Baas Kzn,192 de liberaal Korthals193 en de katho
liek Ruys de Beerenbrouck194 -  deelden met de regering de grote zorg 
om de volksgezondheid. De Kamer stemde in grote lijnen in met wat 
in de paragraaf was opgemerkt, maar op details bestond ruime kritiek. 
Op het ene terrein zou er sneller, op het andere beter kunnen worden 
gewerkt. Veel aandacht kreeg het tekort aan verpleegsters en de han
dicap voor de artsen wat betrof het vervoer. Daarnaast kreeg minister 
Drees allerlei verlangens op zijn tafel met betrekking tot de salariëring 
van de artsen, de huisvesting, de sanatoriumruimte, de gezondheids- en 
vakantiekolonies, de vetpositie e.d. In uiterst omzichtige bewoordingen 
brachten de sprekers de geslachtsziekten ter sprake en dan speciaal 
de morele aspecten ervan.
Interessant is dat mevrouw De Vries-Bruins, partijgenote van Drees, 
in herinnering bracht dat Drees, die in zijn radiotoespraak van 7 sep
tember 1945 over het tekort aan verpleegsters een verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden in het vooruitzicht had gesteld, jaren daarvoor 
al op het standpunt had gestaan dat voor vrouwen een andere sala
riëring moest gelden dan voor mannen. Mevrouw De Vries-Bruins: 
„De arbeid moet betaald worden naar de prestatie. Wanneer men de 
vrouwen en meisjes slecht betaalt, komen ze ook minder. Ik zou den 
Minister op het hart willen drukken zijn standpunt in dit opzicht te 
herzien. Anders loopt hij in de practijk vast. Wanneer de waarde van 
den arbeid gelijk is, moeten de loonen en salarissen hetzelfde zijn, on- 
versohillig of de arbeid door vrouwen of door mannen wordt ver
richt . . .  Een ieder heeft de overtuiging, dat juist de arbeid in zieken
huizen veel beter wordt gedaan door vrouwen dan door mannen. 
Dergelijk werk ligt de vrouwen nu eenmaal veel beter. Waarom moeten 
de salarissen dan lager zijn? De tijd, dat dergelijke opvattingen geto
lereerd werden, is echter voorbij en komt hoop ik niet meer terug. 
De vrouwen zijn meer bewust geworden, misschien niet altijd naar 
genoegen van den man, maar daar is niets aan te doen. Deze Minister 
hoort, wat deze onderwerpen betreft, niet tot de meest vooruitstreven- 
den. Ik hoop echter, dat hij langzamerhand tot andere opvattingen zal 
komen.” Drees195 liet deze opmerkingen onbesproken!
Ruys de Beerenbrouck miste in de Regeringsnota de aankondiging 
van een „gezondheidsplan” en wilde bovendien weten, waarom er 
geen afzonderlijk departement van Volksgezondheid was ingesteld. 
Daarop deelde Drees mee dat dit tijdens de kabinetsformatie wel aan 
de orde was geweest vanwege verzoeken van medisohe kant, zo goed 
als de instelling van vele andere departementen, maar dat men ervan 
had afgezien omdat het aantal departementen sterk was vermeerderd 
en het onderling overleg tussen de ministers niet was gebaat bij een nog 
verdere uitbreiding.
De kwestie van de ziekenfondsen kwam nauwelijks ter sprake, be
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houdens dan dat mevrouw De Vries-Bruins hoopte dat de reorgani
satie verder zou gaan dan het afknippen van de Duitse franje en dat 
met name het verschil in behandeling tussen ziekenfonds- en andere 
patiënten zou verdwijnen. Zwijnenberg wees er in dit verband op dat 
ziekenfondspatiënten bij een al te drukke praktijk te kort kwamen. 
Hij noemde de medische verzorging in de ziekenfondspraktijken 
„something rotten . . .  in the State of the Nebherlands”. „De laatste 
huisarts van den goeden ouden stempel, die in zijn verzorging het in- 
dividueele accent kon leggen, is”, aldus Zwijnenberg, „bezig uit de 
samenleving te verdwijnen. Binnenkort kunnen wij hem nog waar
nemen als laatste der Mohikanen, schichtig rondzwervend in de 
woestijn der overspecialisatie. . .  Meer en meer verdwijnt de patiënt 
als individu in den bodemloozen put eener onbezielde collectiviteit.” 
Drees kon echter niet meer doen dan wat vaags toezeggen.

12. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie

In zijn programmarede van 27 juni 1945 kondigde Schermerhom een 
regeling aan „voor de organisatie van het bedrijfsleven in groote sa
menvattende eenheden, waarin overheid, ondernemers en arbeiders 
hun plaats krijgen, welke organen onder goedkeuring van hooger ge
zag, algemeen bindende regelingen zoowel op sociaal als op econo
misch terrein voor de bedrijfstakken kunnen vaststellen”.196 Hiermee 
stelde Schermerhom dus realisering van de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie in het vooruitzicht, ten aanzien waarvan decennia lang 
door politieke en maatschappelijke groeperingen en door individuen, 
aanvankelijk vooral in confessionele kring, later ook van socialistische 
zijde, idealen waren opgebouwd. De liberalen hadden zich steeds ge
keerd tegen ordening van het bedrijfsleven als zijnde in strijd met de 
eigen taak van de ondernemer; in confessionele kring daarentegen 
wenste men ordening op basis van het subsidiariteitsbeginsel en het 
principe van souvereiniteit in eigen kring, m.a.w. ordening waarbij 
het „zelf doen” van de betrokken partijen, werknemers en werk
gevers gezamenlijk, centraal stond en waarbij de overheid krachtens 
het subsidiariteitsbeginsel wel en krachtens het principe van souvereini
teit in eigen kring geen plaats toekwam in het bedrijfsleven, terwijl 
de socialisten de overheid een belangrijke rol wilden laten spelen in de 
bedrijfsorganisatie.
De toenemende wenselijkheid van ordening van het bedrijfsleven had 
er vóór 1940 toe geleid dat in de Grondwet een grondslag was gelegd 
voor een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. In 1938 werd een apart 
hoofdstuk in de constitutie geredigeerd, dat handelde over „openbare 
lichamen voor beroep en bedrijf” (art. 152, 153 en 154, thans 159, 
160 en 161); daarbij stelde men zich organen voor, waarin onder-
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nemers en arbeiders en eventueel ook vertegenwoordigers van het al
gemeen belang zitting zouden hebben en die regelingen zouden kun
nen treffen op het terrein van een bepaalde bedrijfstak, niet alleen in 
sociaal, maar ook in economisch opzicht.
Al vóór 1940 werd in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven de 
pbo-gedachte in praktijk gebracht, maar de eerste het hele bedrijfs
leven omvattende organisatie kwam tijdens de bezetting tot stand, 
onder druk van de Duitsers.197 Op 31 oktober 1940 verscheen het 
zgn. basisbesluit van de secretaris-generaal van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart (Verordeningenblad 206/1940), dat de weg opende voor 
de zgn. organisatie-Woltersom, een op Duitse leest geschoeide bedrijfs
organisatie, genoemd naar de organisator ervan, mr. H.L. Woltersom. 
Deze organisatie was horizontaal, aan functie gebonden van opzet. 
Onder een Raad voor het Bedrijfsleven, die zich, hoewel formeel 
zonder verordenende bevoegdheid, ontwikkelde tot een toporgaan, 
stond een aantal hoofdgroepen (ambacht, banken, handel, industrie, 
verkeer en verzekering), die waren verdeeld in bedrijfsgroepen, die 
weer vakgroepen en ondervakgroepen omvatten. Deze instellingen 
waren verplichte verenigingen van werkgevers. Aan de organisatie- 
Woltersom kleefden twee grote bezwaren: het ontbreken van ver
tegenwoordigers van de arbeiders en de haast onbeperkte macht van 
de voorzitters, waarbij de voorzitter van een lager lichaam onder
geschikt was aan die van het hogere. De organisatie-Woltersom is na 
de bevrijding gehandhaafd. Men wilde geen vacuüm scheppen tot aan 
het tijdstip dat een nieuwe, meer Nederlandse bedrijfsorganisatie in 
werking zou treden; wel werden er enkele correcties aangebracht, o.a. 
ten aanzien van het leidersbeginsel.198
Naast de organisatie-Woltersom stond in bezettingstijd de minder 
onder Duitse druk totstandgekomen organisatie op het gebied van de 
voedselvoorziening, geregeld in het Organisatiebesluit Voedselvoor
zieningen 1941 (Verordeningenblad 69/1941). Deze organisatie, be
staande uit bedrijfschappen en hoofdbedrijfschappen, was verticaal op
gebouwd; producenten, handelaren, bewerkers en verwerkers van één 
product zaten bijeen. Na de bevrijding handhaafde men ook hier lange 
tijd de organisatie.199

De inspanningen van het nieuwe kabinet om te komen tot een de
finitieve regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie resul
teerden in eerste aanleg in een voorontwerp, naar de eerste onder
tekenaar voorontwerp-Vos genaamd en op 21 december 1945 ge
publiceerd.200 De bedoeling van dit voorontwerp was om het bedrijfs
leven en andere betrokkenen in de gelegenheid te stellen opmerkingen 
te maken, waarmee bij het formuleren van het wetsontwerp dan reke
ning kon worden gehouden. De samenstelling van het voorontwerp
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was namelijk een zuiver departementale aangelegenheid geweest, hoe
wel de Stichting van de Arbeid en andere instanties herhaaldelijk er 
op hadden aangedrongen te worden betrokken bij het overleg.201 
In de Memorie van Toelichting op het voorontwerp werd gewezen op 
de groei van de gedachte van de bedrijfsgemeenschap, die om er
kenning door de overheid vroeg. Een tweede reden om over te gaan 
tot een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie school in de noodzaak 
van decentralisatie van de ambtelijke organen gezien de toegenomen 
overheidsbemoeiingen met het bedrijfsleven, „zoowel om op den duur 
verambtelijking in den slechtsten zin des woords te voorkomen als om 
het bedrijfsleven een gerechtvaardigden invloed te geven op alle rege
lingen, die eigen lot bepalen”. Deze „grondmotieven” voor de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie werden, aldus de Memorie van Toe
lichting, al jarenlang algemeen aanvaard. Daarbij kwam echter een 
derde motief: de tijdens de bezetting totstandgekomen organisaties 
behoefden dringend herziening, omdat verschillende dingen niet strook
ten met de Nederlandse geest.
Welke beginselen lagen ten grondslag aan de opzet van de nieuwe 
regeling? In de eerste plaats het scheppen van organen, die het gehele 
sociaal-economische beleid, voorzover de centrale overheid dat zelf 
niet in de hand moest houden, zouden kunnen voeren, echter met 
directe participatie van de overheid ter waarborging dat de bedrijfs
organisaties bij het voeren van haar beleid zouden blijven binnen het 
algemene kader, dat de regeringspolitiek stelde. Vervolgens de coör
dinatie van het sociale en economische beleid om te voorkomen dat 
sociale en economische kwesties gescheiden behandeld zouden blijven 
worden. Ten slotte de voorkeur voor een verticale publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie, vooral met het oog op de economische taken die 
wachtten, al werd toegegeven dat er tevens voor een horizontale or
ganisatie, waar het de sociale taken betrof, vanwege de historische 
ontwikkeling ruimte moest komen.
De regeling, die in het voorontwerp werd voorgesteld, had dan ook 
uitsluitend betrekking op de instelling, inrichting en werkwijze van 
bedrijfschappen, die verticaal zouden zijn georiënteerd. Aan het hoofd 
van een bedrijfstak, bij of krachtens de wet nader vast te stellen, zou 
een bestuur komen te staan onder voorzitterschap van een door de 
Kroon benoemde commissaris; het bestuur zou kunnen bestaan uit 
een economische en een sociale kamer. De leden van het bestuur zou
den worden aangewezen door organisaties van werknemers en werk
gevers in de takken van bedrijf, die onder het bedrijfschap vielen; 
daarnaast zouden organisaties buiten de betreffende takken van bedrijf 
en de betrokken minister nog leden kunnen aanwijzen. Voor de so
ciale kamer en voor het niet in kamers ingedeelde bestuur zouden de 
werknemersorganisaties evenveel leden moeten kunnen aanwijzen als
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de ondernemersorganisaties, uitgaande van de gegroeide rechtsover
tuiging dat ondernemers en arbeiders paritair in de sociale colleges 
dienden te worden vertegenwoordigd, welke noodzaak voor de eco
nomische colleges niet direct aanwijsbaar was; daarmee werd overigens 
niet gezegd dat vertegenwoordiging van de werknemers in de econo
mische kamer, zo die zou worden ingesteld, overbodig was; integen
deel, blijkens de Memorie van Toelichting werd die wel degelijk nood
zakelijk geacht. In het kabinetsberaad over de hoofdlijnen van het 
voorontwerp, welk beraad reeds op 3 september 1945 in de Raad voor 
Economische Aangelegenheden plaatsvond, wenste Van Schaik ook 
voor de economische kamers paritaire samenstelling, maar Vos wees 
erop dat dit weliswaar het ideaal moest zijn, maar dat de werknemers 
voorlopig waarschijnlijk niet over voldoende vertegenwoordigers voor 
de economische posten zouden beschikken; bovendien, zo voegde 
hij eraan toe, zou de bedrijfsorganisatie, zoals hij die zich voorstelde 
met niet onaanzienlijke bevoegdheden voor de overheid, voor de werk
gevers gemakkelijker zijn te aanvaarden!
Het bedrijfschap zou regelende, besturende en adviserende bevoegd
heden krijgen. De economische kamer zou onder meer besluiten kun
nen nemen ten aanzien van de voortbrenging en verdeling van goe
deren, de prijzen van goederen en diensten, de mededinging, de in-, 
aan-, uit- en doorvoer, de vestiging, uitbreiding en stillegging van be
drijven, de mechanisatie en rationalisatie van bedrijven, de norma
lisatie van voortbrengselen en bedrijfsmiddelen, de financiering en 
winstuitkering van ondernemingen, de administratie van ondernemin
gen. De sociale kamer werden bevoegdheden toegedacht ten aanzien 
van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, de vakopleiding, om
scholing en herscholing en de vaststelling van de getalsverhouding in 
ondernemingen en bedrijven, de verruiming van de werkgelegenheid 
en de bestrijding van de werkloosheid, de voorziening in de gevolgen 
van werkloosheid, vaste organen van overleg tussen werkgevers en 
werknemers in een onderneming, fondsen en andere instellingen in het 
belang der werknemers. Staakten de stemmen bij het nemen van be
slissingen, dan zou de stem van de commissaris de doorslag geven. 
De commissaris zou er tevens op moeten toezien dat een en ander 
gecoördineerd en niet in strijd met de wet of het algemeen belang ver
liep. Hij zou verder de bevoegdheid krijgen om handelend op te tre
den bij overtreding van wetten of algemene maatregelen van bestuur, 
waarvan de uitvoering aan het bedrijfschap zou worden opgedragen, 
of van verordeningen van het bedrijfschap zelf. Ook zou de com
missaris de inkomsten, o.a. uit heffingen en retributie, en eigendommen 
van het bedrijfschap beheren; hij zou alle stukken, die van het bedrijf
schap zouden uitgaan, moeten tekenen. De begroting zou door de be
treffende minister moeten worden goedgekeurd; deze zou kunnen voor
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schrijven bepaalde kosten op te nemen en wanneer het bedrijfschap 
dat weigerde, zou het door de commissaris moeten gebeuren. Reke
ning en verantwoording ten slotte zouden door de commissaris vast
gesteld en door de desbetreffende minister moeten worden goedge
keurd.
Het toezicht op het bedrijfschap zou berusten bij de betrokken mi
nister. Deze zou alle verordeningen moeten goedkeuren en van de 
overige besluiten diegene, waarvan hij dat zou bepalen of waarvan 
de commissaris dat nodig zou oordelen; schorsing of vernietiging zou 
plaatsvinden, indien er sprake zou zijn van strijd met de wet of het 
algemeen belang.

Dit voorontwerp, waarin aan de overheid via de commissaris en 
eventueel nog via speciale vertegenwoordigers van het algemeen be
lang een centrale positie was toebedacht, liet een aantal kwesties open, 
dit om bij de definitieve regeling te kunnen profiteren van de suggesties 
van het bedrijfsleven. Reeds is er op gewezen dat het hier alleen ging 
om een verticale structuur en dat nog geen voorziening werd getroffen 
voor horizontaal vertegenwoordigende lichamen. In een begeleidend 
schrijven bij het voorontwerp merkte Vos op dat tegen het bestaan van 
bv. een Nijverheidsraad, een Middenstandsraad (beide bestonden 
vóór de oorlog al), een Groothandelsraad, een Landbouwraad, een 
Coöperatieve Raad geen principieel bezwaar was aan te voeren, maar 
deze raden zouden bij voorkeur dan wel moeten worden geconstrueerd 
als vaste organen van een nieuw op te richten toporgaan voor het 
gehele bedrijfsleven, niet in afhankelijkheid daarvan, maar ter ver
gemakkelijking van het onderling contact en met het oog op een grotere 
service van eenzelfde apparaat.
Het toporgaan, Sociaal-Economische Raad te noemen, zou moeten 
doen wat de Raad voor het Bedrijfsleven, de Economische Raad en de 
Hoge Raad van Arbeid hadden gedaan; dus ook hier coördinatie van 
sociale en economische bemoeiingen. De SER werd voornamelijk ge
zien als adviesorgaan van de regering voor alle algemene vraagstukken 
van sociaal-economisch beleid en voor de beoordeling van regelingen 
van de bedrijfschappen, waarover de regering een oordeel moest uit
spreken. De samenstelling van de SER zou moeten geschieden door 
de regering, voor een aanzienlijk deel op voordracht van de centrale 
organisaties van ondernemers en werknemers, maar ook vertegen
woordigers uit de kring van de bedrijfschappen, neutrale deskundigen, 
de overheid en de consumenten zouden in de SER niet mogen ont
breken.
Een volgend punt dat in het voorontwerp niet werd geregeld, betrof 
de positie van de vakorganisaties van werknemers en werkgevers.
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Hoewel liet accent hier meer lag op behartiging van groepsbelangen 
en oprichting, inrichting en grensafbakening daarom zoveel mogelijk 
aan de belanghebbenden moest worden overgelaten, leek enige regeling 
van bovenaf toch gewenst in verband met een juiste vervulling van hun 
taak in het kader van de bedrijfschappen. Gedacht werd aan een sys
teem van „erkenning”, waarvoor men dan op bepaalde voorwaarden 
in aanmerking zou kunnen komen. Zo’n voorwaarde zou kunnen zijn, 
suggereerde Vos in zijn meergenoemd schrijven, dat in iedere branche 
slechts één representatieve vertegenwoordiging -  vereniging of fede
ratie van verenigingen -  van ondernemers en één van werknemers 
zou bestaan, omdat erkenning van twee of meer naast elkaar werkende 
verenigingen op hetzelfde terrein een efficiënte werkwijze te zeer zou 
belemmeren. Dan zou ook de mogelijkheid bestaan dat deze repre
sentatieve organisaties per bedrijfstak samenkwamen in vakraden, die 
onder toezicht van het betrokken bedrijfschap vooral op sociaal ter
rein tal van regelingen zouden kunnen voorbereiden en eventueel uit
voeren. Bovendien zouden dan horizontaal verbonden ondernemers- 
en werknemersgroepen elkaar kunnen treffen in vaste organen van 
overleg, bv. in de Stichting van de Arbeid, die zou kunnen worden in
geschakeld als vast orgaan van de SER. Andere voorwaarden zouden 
moeten zijn dat de statuten zouden moeten voldoen aan minimum eisen 
van democratische besluitvorming en dat de te erkennen organisaties 
zoveel mogelijk aangepast zouden zijn aan de indeling van de bedrijf
schappen. Een vaste commissie uit de SER zou moeten adviseren over 
erkenning en intrekking van reeds verleende erkenningen, zou kun
nen bemiddelen bij moeilijkheden bij het oprichten van een organi
satie en zou kunnen adviseren over liquidatie of wijziging van de 
Woltersom-organisatie.
Een laatste punt, waarin nog zou moeten worden voorzien, betrof de 
rechtspraak.

Het voorontwerp is in de Raad voor Economische Aangelegenheden 
op 26 november 1945 uitvoerig bediscussieerd; er waren naast Vos 
zeven ministers aanwezig: Drees, Van Schaik, Mansholt, Logemann, 
Schermerhom, Lieftinck en Ringers. Afgezien van de bezwaren van 
Lieftinck met betrekking tot het ontbreken in het ontwerp zelf van het 
hoofdbeginsel van de verticale organisatie, de competentie-afbakening 
tussen de verschillende ministers en het feit dat de taak van de be
drijfschappen enerzijds veel te ruim geformuleerd en anderzijds niet 
limitatief was, botsten de meningen op twee essentiële punten. Het 
eerste betrof de plaats van de overheidsvertegenwoordigers, niet zo
zeer de commissaris als wel degenen die als zodanig konden worden 
aangewezen. Vos wilde dezen op gelijke voet laten meestemmen met 
de werknemers en werkgevers, maar Van Schaik wilde hen om de

482



invloed van de bedrijfsgenoten niet te verzwakken, hooguit een ad
viserende stem toekennen, terwijl Logemann, Schermerhom, Lief
tinck en Ringers de vertegenwoordigers van het algemeen belang niet 
de kans wilden laten lopen overstemd te worden en hen daarom op de 
een of andere manier wilden laten delen in het vetorecht van de 
commissaris. Uiteindelijk verenigde men zich toch met de constructie 
van Vos, met uitzondering van Van Schaik, die zich vooral hierom 
zelfs zou uitspreken 'tegen het gehele voorontwerp. Het tweede punt 
betrof de scheiding tussen de sociale en economische kwesties. Aan
vankelijk had Vos voorgesteld de scheiding in twee kamers voor te 
schrijven met de mogelijkheid van één kamer, maar daarmee was 
vrijwel niemand van zijn collega’s het eens. Alleen Lieftinck voelde er 
iets voor, terwijl de overigen, Van Schaik voorop, de scheiding prin
cipieel niet zagen zitten. Dit probleem werd opgelost, doordat Vos in
ging op de suggestie van Schermerhom de constructie om te keren en 
te bepalen dat er één bestuur zou zijn met de mogelijkheid van twee 
kamers, waaraan Drees toevoegde dat deze kamers dan ook gezamen
lijk moesten kunnen vergaderen.
Bij deze discussie in de Raad voor Economische Aangelegenheden 
bleef het; wilde Vos nog in het lopende parlementaire jaar het wets
ontwerp kunnen indienen, dan liet het tijdschema een discussie in de 
Ministerraad niet meer toe.

Ditzelfde tijdschema bracht Vos ertoe de termijn waarbinnen men 
op het voorontwerp kon reageren, te laten aflopen op 31 januari 1946. 
Voor verschillende organisaties bleek de termijn evenwel te kort, zo
dat deze spoedig moest worden verlengd. Dit gebeurde tot 1 maart
1946, maar ook daarna zouden nog reacties binnenkomen. Het N W  
reageerde bv. pas op 29 mei 1946.202
Er ontstond ogenblikkelijk een zeer brede discussie, die er geen mis
verstand over liet bestaan dat de meningen over het meest wenselijke 
nog steeds vrij sterk uiteenliepen en dat het voorontwerp met zijn 
voorkeur voor een verticale organisatie en een sterke positie van de 
overheid ingrijpend moest worden gewijzigd, wilde het haalbaar zijn; 
daarvoor was de stormloop tegen het ontwerp te algemeen.
Het is hier niet de plaats om de discussie tot in de details weer te 
geven. Wij volstaan met enige algemene opmerkingen. De domineren
de plaats, die aan de commissaris was toebedacht, werkte zó prikke
lend, nog afgezien van de in die tijd psychologisch niet bijster gelukkig 
gekozen naam voor deze functionaris, dat de kritiek zich voornamelijk 
hierop richtte. Er zijn twee hoofdrichtingen te onderscheiden: de 
katholieken en het bedrijfsleven, c.q. de ondernemers. Van katholieke 
zijde kwamen twee bezwaren tegen het voorontwerp. In de eerste 
plaats miskenning van het subsidiariteitsbeginsel vanwege de con-
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centratie bij de bedrijfschappen en de te geringe speelruimte voor de 
horizontale vakorganisaties; in de tweede plaats miskenning van het 
subsidiariteitsbeginsel, doordat ten gevolge van de aanwezigheid van 
de commissaris de bedrijfschappen meer overheidsorgaan dan bedrijfs
orgaan zouden worden en van het „zelf doen” door de bedrijfs- 
genoten dus te weinig terecht zou komen. Het eerste bezwaar, dat 
met betrekking tot de horizontale bedrijfsorganisatie, was van minder 
belang; ook uit andere hoek, bv. de socialistische, kon men dit ver
nemen en bovendien had Vos uitdrukkelijk een regeling voor deze 
organisatie open gelaten, in afwachting juist van de reacties. Het 
tweede bezwaar, dat tegen de commissaris en dus tegen te geringe 
autonomie van de bedrijfschappen, was fundamenteler; dat immers 
richtte zich tegen de verstrengeling van de sferen van overheid en 
bedrijfsleven, iets wat evenwel leek geboden voor een goed functio
neren van de door het kabinet nagestreefde plan-economie; echter 
ook in socialistische kringen gaf men toe dat de bevoegdheden van de 
commissaris wel wat aan de te royale kant waren.203 
De kritiek uit het bedrijfsleven richtte zich voornamelijk tegen de aan 
de bedrijfschappen toegekende taak, niet zozeer tegen de vorm van de 
bedrijfschappen. Ook hier keerde men zich tegen dooreenhaling van de 
sferen van overheid en bedrijfsleven. Maar werd van katholieke zijde 
de noodzaak van bedrijfsordening onderstreept, mits gebaseerd op het 
beginsel van subsidiariteit, het bedrijfsleven erkende deze noodzaak 
nauwelijks, zeker niet wanneer de bedrijfsohappen hun taak ont
vingen in het kader van een door de overheid gestuurde plan-economie; 
dit zou te zeer indruisen tegen de eigen taak van de ondernemer, die 
niet mede verantwoordelijk mocht wordt gemaakt voor een actie, 
waarbij het algemeen belang richtsnoer moest zijn. Uiteraard gold 
deze kritiek, die zich vooral toespitste op de toekomst, niet in het hele 
bedrijfsleven; in de periode van de wederopbouw werd ook hier leiding 
van de overheid aanvaard.204

Op 29 januari 1946 debatteerde de Tweede Kamer over de bedrijfs
organisatie naar aanleiding van de aankondiging van het voorontwerp 
in de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid.205 Het was 
een niet al te lang debat, dat de meningsverschillen op hoofdpunten 
in de publieke discussie weerspiegelde. Weliswaar voerde geen lid 
van de liberale fractie het woord, maar de bezwaren van het bedrijfs
leven werden ook in andere fracties gedeeld en door hun woord
voerders naar voren gebracht. Van wat kort na dit debat de PvdA zou 
worden, traden liefst vier sprekers op, zodat in de Kamer in alle dui
delijkheid de tegenstellingen ook in het aan Vos meest verwante kamp 
aan het daglicht traden.
Het debat kwam in politiek opzicht niet op het meest gunstige mo
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ment. Nu het voorontwerp in december was gepubliceerd, stond niet 
de betreffende paragraaf uit de Regeringsnota, maar juist dit voor
ontwerp centraal. In de opmerkingen in de Nota, die van algemene 
aard waren, had ongetwijfeld iedereen zich kunnen vinden; nu het 
debat in feite ging over het voorontwerp en in de Kamer hiervan weinig 
heel werd gelaten, voelden diegenen, die Vos om hun mening had ge
vraagd, maar in het geheel niet of niet in alle opzichten het met de 
minister eens waren, zich natuurlijk extra gestimuleerd om niet zuinig 
te zijn met kritiek, wetend dat het voorontwerp naar alle waarschijn
lijkheid de Kamer niet zou halen. Men moet zich daarom afvragen, 
of Vos de datum van publikatie van het voorontwerp wel met vol
doende zorg heeft vastgesteld. Achteraf bezien moet men concluderen 
dat publikatie na het Kamerdebat verre de voorkeur had verdiend; 
zo’n haast had de invoering van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie nu immers ook weer niet.
Nadat Tjalma (ARP)206 zich had uitgesproken voor een scheiding van 
de overheidsbedrijven en de private ondernemingen in de bedrijf
schappen en de christelijk-historische Weitkamp207 een vurig pleidooi 
had gehouden voor een aparte behandeling van de landbouwsector, 
hetgeen, zoals wij reeds hebben gezien, ook door de regering in het 
vooruitzicht was gesteld, drong Van der Goes van Naters (SDAP)208 
als eerste dieper door in de ideologische grondslagen van Vos’ voor
ontwerp. Kennelijk om zijn partijgenoot-minister te helpen de naar 
aanleiding van het voorontwerp gerezen kritiek op een juiste wijze te 
verwerken trachtte hij het voorontwerp als basis voor het Kamer
debat naar de achtergrond te schuiven en de Nota als uitgangspunt 
te nemen. „Voorontwerpen zijn niet voor het gemeen overleg tusschen 
Regeering en Staten-Generaal. Daarvoor is een wetsontwerp noodig, 
waarop de Raad van State is gehoord.” Beraadslaging in de Kamer 
over een voorontwerp achtte Van der Goes van Naters staatsrechtelijk 
niet juist. „De Kamer moet ook hier haar eigen plaats weten in te 
nemen en zich hic et nunc onthouden.” Toch kon ook hij niet om het 
voorontwerp heen; zo merkte hij bij het aan de orde stellen van be
paalde onderdelen daarvan op dat hij had vernomen dat dit en dat in 
het voornemen van de regering lag!
Van der Goes van Naters was het volkomen eens met de uitgangs
punten: participatie van de overheid in de leiding van de bedrijfs
organisatie, coördinatie van het sociale en economische beleid en 
organisatie in grotendeels verticale kolommen. Echter in twee belang
rijke opzichten verschilde hij van mening met Vos. In de eerste plaats 
wilde hij niets weten van een commissaris als hoofd van een bedrijf
schap; het woord commissaris moest worden vervangen door voor
zitter „tout court”,209 welke voorzitter bovendien over minder macht 
behoorde te beschikken dan, „naar men zegt”, de regering deze
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functionaris wilde geven. In de tweede plaats keerde hij zich tegen het 
facultatief stellen van de vertegenwoordiging in het bedrijfschap van 
organisaties van buiten het bedrijfsleven; vertegenwoordiging van het 
consumentenbelang210 en in ieder geval van het algemeen belang moest 
er altijd zijn, want „naarmate men meer komt tot een hechte organisa
tie van het bedrijfsleven . . . ,  in die mate moet men zich meer hoeden 
voor een overheersching in de Nederlandsche economie door het 
producentenbelang”. De commissaris alleen achtte Van der Goes van 
Naters niet voldoende om te waken over het algemeen belang. In dit 
verband verwees hij naar een rapport, in april 1940 goedgekeurd door 
het Genootschap voor de Rechtsstaat en door hem, een liberaal en een 
katholiek opgesteld, waarin werd geadviseerd dat nooit besluiten zou
den mogen worden genomen zonder dat de meerderheid van de ver
tegenwoordigers van het algemeen en consumentenbelang zich daar
voor had verklaard; „vóór alles dient te worden belet, dat de sociaal- 
economische decentralisatie uitgroeit tot een egoïstische behartiging 
van het bijzonder groepsbelang”, aldus het rapport.211 Hiermee schaar
de Van der Goes van Naters zich dus aan de kant van dat deel van het 
kabinet dat bij de behandeling van het voorontwerp in de Raad voor 
Economische Aangelegenheden zich had uitgesproken voor verdere 
garanties dat het algemeen belang nooit het onderspit zou delven. Van 
der Goes van Naters haalde ook nog het urgentieprogramma van de 
Partij van de Arbeid in statu nascendi aan; ook daarin immers werd 
participatie van het algemeen belang in de bedrijfsorganisatie ver
langd.
Van den Bom,212 voorzitter van de bij het N W  aangesloten Algemene 
Nederlandse Metaalbewerkersbond, deelde de bezwaren van zijn partij
genoot Van der Goes van Naters met betrekking tot de commissaris; 
ook hij achtte de invloed van de commissaris te groot, zeker wanneer 
de SER uitsluitend adviserende bevoegdheid zou krijgen; dan zou er 
geen correctieve en dirigerende mogelijkheid voor het bedrijfsleven 
overblijven. Daarom wilde hij van de SER, voor 1/3 uit werkgevers-, 
voor 1/3 uit werknemers- en voor 1/3 uit overheidsvertegenwoordigers 
bestaande, een echt toporgaan maken, waarbij de bedrijfschappen hun 
voorstellen moesten indienen. Ook wilde hij geen scheiding van be
drijfschap in een sociale en economische kamer, niet alleen omdat dit 
naar zijn mening onmogelijk was, maar vooral vanwege de machtige 
positie van de commissaris als verbindingsman. Ging Van den Bom 
in zijn kritiek dus verder dan Van der Goes van Naters, hij verzette 
zich ook tegen diens gedachte om de consumenten een vertegenwoor
diging te geven in het bedrijfschap; hun belangen moesten in de SER 
worden behartigd. Alleen in dit licht moet men Van den Borns nega
tieve antwoord beoordelen op de vraag, of het voorontwerp hem ge
heel bevredigde; de grondslagen van het ontwerp liet hij immers on
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beroerd. De ideeën van Van den Bom zouden in grote lijnen terug
keren in het adres van het N W .
De derde aankomende PvdA-er, de vrijzinnig-democraat Schilthuis,213 
die verschillende functies in het Rotterdamse bedrijfsleven vervulde, 
verweet Vos bij de presentatie van het voorontwerp niet voldoende 
duidelijk te hebben gemaakt dat het hier slechts ging om een deel van 
de regeling, waaraan de onderbouw van horizontale organisaties van 
gelijkgerichte bedrijven nog moest worden toegevoegd; Schilthuis bleek 
dan ook een warme voorstander van horizontale organisaties, juist 
ter behartiging van specifieke werknemersbelangen, die naar zijn 
overtuiging en de overtuiging van vele anderen overigens daar beter 
tot hun recht konden komen dan in verticale organisaties. Een tweede 
misser was ook in zijn ogen de positie van de commissaris. Het bedrijf
schap zou het karakter krijgen van een regeringslichaam, waarin de 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven eigenlijk niet meer zouden 
zijn dan toehoorders met adviserende stem; „als een zeer machtig zoo 
niet almachtig man kan de commissaris in dat gezelschap de lakens 
uitdeelen.” De tegenzin, die het voorontwerp had ontmoet, was vol
gens Schilthuis in belangrijke mate hierop terug te voeren. Schilthuis 
vreesde „dat vele krachten, die men eigenlijk niet kan missen, flinke 
krachten uit het bedrijfsleven, er toe zullen worden gebracht om zich 
te onttrekken aan de medewerking, die toch zoozeer noodig is. Het is 
lang niet ondenkbaar, dat zeer velen tot de conclusie komen, dat, 
zoolang de commissaris die plaats zal innemen, het beter is de zaak 
geheel aan de overheid over te laten en dan ten minste ten volle de 
gelegenheid te blijven behouden om critiek uit te oefenen en andere 
acties te voeren.” Schilthuis verkoos daarom als voorzitter iemand 
die niet meer actief was in het bedrijfsleven, zonder stemrecht, maar 
wel met het recht om besluiten voor schorsing of vernietiging voor te 
dragen.
Van der Brug (CDU)214 ten slotte bleek over de commissaris niet 
minder ontstemd dan zijn aanstaande partijgenoten. Zijn teleurstelling 
moet groot zijn geweest; als christelijk vakverenigingsleider in het 
drukkersbedrijf, waar op het gebied van de bedrijfsorganisatie het 
nodige pionierswerk was verricht, ging hij ervan uit dat een wettelijke 
regeling van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in eerste instantie 
tot doel moest hebben datgene vast te leggen wat reeds in het bedrijfs
leven gegroeid of daar groeiende was. Hij vond het dan ook zeer be
grijpelijk dat juist in het drukkersbedrijf grote bezwaren tegen het 
voorontwerp bestonden; eigenlijke verordenende bevoegdheden kwa
men immers aan de nieuwe organen niet toe.
Na deze kritiek van Vos’ geestverwanten nog enige opmerkingen over 
de standpunten van de katholieke en anti-revolutionaire fracties. Dat 
hier nog minder enthousiasme heerste over het voorontwerp, zal ook
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Vos wel niet anders hebben verwacht.
Voor Andriessen (RKSP-KVP)215 vormde het recht van „zelf doen”, 
de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, uitgangspunt. Hij wenste 
op grondslag van de Encycliek Quadragesimo Anno en van het kort 
voor het Kamerdebat gepubliceerde urgentie-programma van zijn 
partij organen met autonomie, met zelfbestuur, met bevoegdheid om 
de eigen zaken van de eigen bedrijfstak te regelen, onder toezicht 
van de overheid. Participatie van de overheid in de leiding van de 
bedrijfstakken wees hij evenwel nadrukkelijk af; daarvan vreesde hij 
„het gaan in de richting van zooal geen staatsorganen, dan toch in elk 
geval van ambtelijke organen”. Evenals Van den Born keerde ook 
Andriessen zich tegen scheiding in behandeling van sociale en eco
nomische aangelegenheden. En als katholiek vakbondsman bleek hij 
de grootste moeite te hebben met de opvatting van het kabinet dat er 
in de bedrijfstak representatieve organisaties van werkgevers en werk
nemers moesten komen; dat zou alleen op basis van vrijwilligheid mo
gen gebeuren, „men moet . . .  niet kunnen worden gedwongen om in 
te gaan, maar men moet vrijheid houden om, wanneer de omstandig
heden daartoe aanleiding geven, zich te kunnen terugtrekken, wan
neer eigen positie en eigen vrijheid dit noodzakelijk maken”.
Evenmin als het voorontwerp strookte met de katholieke opvatting, 
was het in overeenstemming met het in protestants-christelijke kring 
aangehangen beginsel van souvereiniteit in eigen kring. Ook hier 
wilde men niet verder gaan dan hooguit een toezicht door de over
heid. „Het bedrijfsorgaan moet orgaan van de maatschappij blijven 
en geen staatsorgaan worden”, aldus Smeenk (ARP).216 In zijn ogen 
wees de positie van de commissaris echter duidelijk op een gaan in de 
richting van een staatsorgaan. Smeenk koesterde ook praktische be
zwaren: de bureaucratie, de afhankelijkheid van het centrale orgaan, 
de machtsconcentratie in handen van met overheidsgezag beklede 
personen; „die menschen zijn beperkt, die menschen zijn zondaren en 
kunnen van deze groote macht, die in hun handen geconcentreerd is, 
onder bepaalde omstandigheden zeer ernstig misbruik maken”. Smeenk 
zag reeds een afglijden in de dictatuur! Met de in het voorontwerp 
open gehouden mogelijkheid van scheiding in sociale en economische 
aangelegenheden was hij het wel eens, evenals met de al of niet 
paritaire samenstelling van de kamers. Hij wenste echter de vraag, of 
de organisaties verticaal of horizontaal moesten zijn, te laten beant
woorden door de bedrijfsgenoten zelf; zou men hen tegen hun zin in 
een bepaalde organisatie duwen, dan zou deze organisatie helemaal 
bureaucratisch worden. Met Van den Bom keerde Smeenk zich tegen 
de gedachte van Van der Goes van Naters om in de bedrijfsorganisatie 
de consumenten een plaats te geven; ook Smeenk vond behartiging 
van het consumentenbelang een taak van de overheid.
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De Kamer had het Vos met haar kritiek wel bijzonder moeilijk ge
maakt om nog volledig vast te houden aan het voorontwerp. Met name 
de commissaris zou door de Kamer beslist niet worden geaccepteerd 
in de vorm, zoals deze was gepresenteerd. In confessionele kring wenste 
men in het geheel geen directe overheidsinvloed en dus ook deze 
functionaris niet en bij de liberalen werd daar niet anders over ge
dacht, terwijl uit socialistische hoek sterke aandrang op de minister 
werd uitgeoefend om de commissaris minder bevoegdheden te geven. 
Daarnaast bleek er verschil van mening te bestaan over de positie 
van de SER, over de plaats die aan de consumenten behoorde toe te 
komen, over het vraagstuk van de horizontale en verticale organisaties 
en over de vraag of scheiding in behandeling van sociale en economi
sche kwesties wel mogelijk was, punten van verschil die zich niet in het 
minst in Vos’ eigen kamp openbaarden. Een extra moeilijkheid voor 
Vos vormde het feit dat dit debat- mede moest worden gezien als de 
voortzetting van het debat over de kabinetsformatie, eerder in ja
nuari, toen Kortenhorst (RKSP-KVP)217 had getracht een wig te 
drijven tussen katholieken en sociaal-democraten door te wijzen op het 
diametrale verschil in standpunt over het vraagstuk van de bedrijfs
organisatie en Schermerhom deze poging had gebagatelliseerd door 
op te merken dat de tegenstelling veel scherper werd gesteld dan zij 
in wezen was, onder verwijzing naar het toen aanstaande debat met 
Vos.218 Vos behoorde dus tussen alle nu wel duidelijk aan de dag ge
treden tegenstellingen zodanig heen te laveren dat ook hij zou aan
tonen dat een en ander nogal overtrokken aandeed. Hij deed dat op 
twee manieren.219 Enerzijds liet hij in feite alle mogelijkheden open 
door te verwijzen naar de discussie met het bedrijfsleven alvorens te 
komen tot vaststelling van het definitieve wetsontwerp. Anderzijds 
signaleerde hij op hoofdpunten grote overeenstemming: vrijwel ieder
een aanvaardde het principe van ordening, verder was men het erover 
eens dat de overheid een bepaalde rol behoorde te spelen en werd de 
noodzaak van vertegenwoordiging van de arbeiders in de economische 
sector niet meer ontkend, ten slotte ontbraken pleidooien voor een 
volledige scheiding van sociale en economische aangelegenheden. Het 
valt te betwijfelen of Vos met deze toch oppervlakkige constateringen 
de tegenstellingen genoegzaam overbrugde, te meer daar hij een warm 
pleitbezorger van de centrale rol van de overheid ter behartiging 
van het algemeen belang bleef; niet alleen herhaalde hij zijn uit
gesproken voorkeur voor een verticale organisatie, maar ook zijn be
reidheid om de bevoegdheden van de „voorzitter-commissaris” (!) 
onder de loupe te nemen, deed daar niets aan af.

De hoop van Vos om nog aan deze Kamer het wetsontwerp te kunnen 
aanbieden, ging niet in vervulling. De tegenstellingen bleken in ieder
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geval buiten de Kamer niet op korte termijn overbrugbaar, ondanks 
geruststellende verklaringen van de zijde van het ministerie.220 Zo 
kwam het aan de KVP gelieerde Centrum voor Staatkundige Vorming 
met een eigen proeve van een ontwerp van wet op de bedrijfschappen 
en de Sociaal-Economische Raad, waarin de kritiek van katholieke 
zijde op het voorontwerp-Vos was vervat, nadat deze kritiek reeds in 
februari was gelucht op een studiecongres van de RK stands- en vak
organisaties.221 En de Stichting van de Arbeid wendde zich tot de 
minister met het uitdrukkelijk verzoek het bedrijfsleven zich vrij te 
laten organiseren, van onderop, om van de medewerking van de direct 
betrokkenen in de nieuwe organisatie verzekerd te blijven, overigens 
op grondslag van de noodzakelijkheid de arbeiderswereld mede te be
trekken in het dragen van verantwoordelijkheid en van de noodzake
lijkheid dat bij beslissingen, waarbij het overheidsbeleid was betrok
ken, de overheid steeds het laatste woord zou hebben.222 
Zelfs zou het Vos niet zijn gegeven om het wetsontwerp in de volgende 
kabinetsperiode in te dienen. Zijn departement kwam bij de formatie 
in mei-juni 1946 in handen van een ander, dr. G.W.M. Huysmans, 
een KVP-er, die in januari 1947 de zgn. commissie-Van der Ven in
stalleerde. Deze commissie onder leiding van de Tilburgse hoogleraar 
prof. dr. F.J.H.M. van der Ven moest een nieuw voorontwerp voor
bereiden, op basis van het voorontwerp-Vos en van de proeve van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming. De commissie bracht pas op 1 
maart 1948 haar advies uit, waarna de toenmalige minister van 
Economische Zaken. prof. dr. J.R.M. van den Brink, in juni 1948 
een wetsontwerp indiende dat op 27 januari 1950 het Staatsblad haal
de.223

13. Het Centraal Planbureau224

In vorige paragrafen is reeds enige malen sprake geweest van planning, 
planeconomie en Centraal Planbureau, waarmee werd gezinspeeld op 
het streven van het kabinet om te breken met de al te neutrale rol van 
de overheid in de economische besturing van het land, vergeleken met 
de vooroorlogse periode. In de programmarede van 27 juni 1945 had 
Schermerhom opgemerkt dat met name op het terrein van het eco
nomisch herstel alles met alles verband hield en de maatregelen van 
een alles overziend standpunt uit dienden te worden beoordeeld. „Her
stel en opbouw van het Nederlandsche productievermogen zal alleen 
doeltreffend kunnen geschieden op de grondslag van een algemeen 
sociaal economisch-financieel plan, waarin de richtlijnen, volgens welke 
het beleid moet worden gevoerd, zijn vastgelegd.”225 
De plangedachte in de economie ontstond in de Eerste Wereldoorlog 
in Duitsland (Walther Rathenau). Ook in Nederland vond deze ge
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dachte toen toepassing, gedwongen door de acute schaarste; na de 
oorlog keerde men echter weer snel terug naar het meer op liberale 
leest geschoeide Stelsel. De vijfjarenplannen in de Sovjet-Unie wak
kerden echter de belangstelling voor planning op lange termijn aan, 
voornamelijk in socialistische kring. In de jaren dertig kwam men 
daar volledig in de ban van het zgn. plansocialisme als hét middel 
tot bestrijding van de crisis in plaats van de door de regering toe
gepaste aanpassingspolitiek. Dat gebeurde onder invloed van de Bel
gische auteur Hendrik de Man, de economische politiek van de 
Zweedse regering en de New Deal van de Amerikaanse president 
Roosevelt. In april 1934 riep de SDAP een wetenschappelijk bureau 
in het leven, dat in samenwerking met het N W  voor de Nederlandse 
verhoudingen een concretisering moest geven aan het plansocialisme. 
Onder leiding van ir. Hein Vos en dr. Jan Tinbergen verscheen een 
jaar later „Het Plan van de Arbeid”. Het Plan bedoelde op korte 
termijn de crisisnood te overwinnen, de uitbreiding van het productie
apparaat te beheersen en de ordening van het economische leven tot 
stand te brengen, maar het uiteindelijke doel was gelegen in de so
cialistische productiewijze. De opstellers van Het Plan kenden aan de 
overheid een grote, vaak beslissende invloed toe en deze socialistisch- 
dirigistische, staatssocialistische inslag was er de oorzaak van dat Het 
Plan in niet-socialistische kringen op veel weerstand stuitte. De idee 
van een centrale economische planning vond echter geleidelijk aan 
steeds meer aanhang, en wel naar mate de in 1936 verschenen 
„General Theory” van de Engelse econoom J.M. Keynes meer bekend
heid kreeg en men door de groei van de wetenschap der econometrie 
en de methodiek van de macro-economische modellen kennis van 
onderdelen van het economische leven opdeed. Vooral Tinbergen be
ijverde zich voor de ontwikkeling van de theorie; de bezetting ver
oorzaakte hier in ieder geval geen stagnatie. Hadden de socialisten 
vóór 1940 niet de kans gehad hun gedachten in de praktijk te brengen, 
dat veranderde na de bevrijding. De samenstelling van het kabinet- 
Sohermerhorn-Drees garandeerde vrij baan voor de uitwerking van de 
plangedachte; vrijwel alle voor de economische politiek belangrijke 
ministersposten waren bezet door toekomstige PvdA-ers: Minister
president (Schermerhom), Financiën (Lieftinck), Handel en Nijverheid 
(Vos), Landbouw (Mansholt) en Sociale Zaken (Drees).
Bij de vorming van het kabinet waren de grote lijnen al vastgelegd. Er 
zou een wetenschappelijk bureau komen, waar overheid, bedrijfs
leven en wetenschap tesamen zouden werken aan de planning van de 
economische ontwikkeling, in eerste instantie op korte termijn (nood
plan 1945), maar zo mogelijk tegelijkertijd ook op langere termijn 
(herstelplan 1946-1948, voor sommige onderdelen, zoals de bouw
nijverheid, voor nog langere tijd). Veel was ontleend aan Het Plan
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van de Arbeid, maar het grote versohil moest worden dat het bureau 
uitsluitend een adviserende en dus geen beleidsbepalende taak zou 
krijgen; de beslissingen zouden aan de regering blijven.226 
De nadere uitwerking kwam toe aan de minister van Handel en Nijver
heid en zoals dat ook was geschied ten aanzien van de bedrijfs
organisatie, trad Vos met voortvarendheid op; dat moest ook wel, 
wilde het aangekondigde noodplan 1945 enig nut hebben. Het lag voor 
de hand dat Vos de hulp inriep van Tinbergen, met wie hij behoorde 
tot dé promotors van de plangedachte. Kort na zijn ambtsaanvaar
ding verzocht hij Tinbergen een voorstel omtrent een planningbureau 
te formuleren.227

Het werkt verhelderend kennis te nemen van Tinbergens denkbeelden 
over nut en noodzaak van planning, zeker in de periode van weder
opbouw. Deze denkbeelden stammen weliswaar uit 1946, toen reeds 
de planning in een voorlopige vorm was geïnstitutionaliseerd, maar 
zij geven toch een goed inzicht in de reikwijdte van de toenmalige 
ideeën over planning.
Op allerlei terreinen wordt het herstel in vernieuwde vorm ter hand 
genomen; tussen al deze plannen is coördinatie nodig. Vooreerst is er 
een technische samenhang, bv. tussen bouwprogramma’s, en invoer
programma’s (bouwmaterialen). Bovendien moet de vraag, én in het 
geheel, én voor alle afzonderlijke goederen, niet groter zijn dan pro
ductie en invoer toelaten. Vervolgens zal men voor het plannen in de 
afzonderlijke sectoren, bv. ten aanzien van de invoer van grondstoffen 
voor de textielindustrie, algemene slechts door coördinatie te ver
krijgen gegevens moeten hebben, bv. aangaande het bereikbare wel
vaartspeil. Ten slotte moet een zekere harmonie tussen de verschillende 
sectoren bestaan. Benadering van de behoeften van de gezinnen is ge
boden om te komen tot een consumptieprogramma. Hieruit kan men 
dan weer afleiden wat nodig is voor investeringen (productie), voor 
uitvoer en kredieten (terugbetaling van invoer). De bepaling van de 
aanwezige technische hulpmiddelen en de mogelijkheden daarvan 
moeten systematisch in verband worden gebracht met de benaderde 
preferenties van de consumenten. De gegevens aan de aanbodzijde 
moeten tegenover die aan de vraagzijde worden geplaatst.228

Binnen een maand had Tinbergen het planbureau op papier gereed. 
Het zou een uitgebreid onderdeel worden van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, Dit voorstel vond echter geen genade bij het kabinet. 
Met name Drees maakte ernstig bezwaar. Statistiek was een van de 
vele middelen, waarvan het bureau gebruik zou maken, het zou daarin 
niet mogen opgaan, omdat dat de contacten met het bedrijfsleven en de 
wetenschappelijke wereld zou bemoeilijken. Drees dacht eerder aan een
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braintrust van vijf a zeven man.229 Aan deze bezwaren kwam Vos 
inzoverre tegemoet dat hij van het planbureau een zelfstandige een
heid zou maken met een directie, die haar richtlijnen zou ontvangen 
van de Raad voor Economische Aangelegenheden.230 Hierna werd een 
KB ontworpen, houdende regeling van de voorbereiding en vast
stelling van een Centraal Plan voor Voortbrenging en Verbruik, welk 
KB op 24 september in de Raad voor Economische Aangelegenheden 
in behandeling kwam. Er zou worden voorzien in een Raad van 
Advies, verbonden aan het zogeheten Centraal Planbureau, welke 
Raad niet alleen het bureau, maar ook de regering van advies zou 
kunnen dienen. Nader overleg tussen Financiën en Handel en Nijver
heid bracht nog enige wijzigingen tot stand, die op 23 oktober de 
Ministerraad passeerden. De behoefte aan planning werd echter zo 
sterk gevoeld dat het kabinet inmiddels startte met een Centraal Plan
bureau i.o.; Tinbergen werd directeur.
Spoedig na de zitting van de Ministerraad op 23 oktober moet zijn 
gebleken dat regeling bij KB wel een te grote afwijking van de Grond
wet was, waar art. 80 (nu 87) instelling van vaste colleges van advies 
en bijstand aan de regering krachtens de wet voorschreef. Naar later 
bleek231 koesterde in ieder geval de Raad van State grondwettelijke 
bezwaren. Het KB is onafgedaan blijven liggen, wellicht uit tijdnood 
nu de datum van 20 november 1945 naderde, maar het kan ook zijn 
dat het kabinet de bezwaren van de Raad van State was gaan delen en 
een beroep op staatsnoodrecht voor deze materie toch niet aandurfde; 
het Centraal Planbureau i.o. werkte in ieder geval zonder Raad van 
Advies.

Een noodplan 1945 kwam niet meer tot stand. Wel bood het CPB 
i.o. in februari 1946 een globaal plan voor 1946 aan de regering aan. 
Hierover ontstond in de Raad voor Economische Aangelegenheden 
op 19 februari een zeer uitvoerige, technische discussie; Tinbergen 
was daarbij aanwezig. Vos toonde grote waardering voor de opstelling 
van de cijfers en legde er de nadruk op dat hier een overzicht van de 
volkshuishouding was gegeven „als nog nimmer te voren”. Dit ver
anderde evenwel niet het pessimistische beeld dat het plan vertoonde: 
een voor 1946 te verwachten arbeidsproductiviteit van 80% ver
geleken met 1938 en een werkloosheid van 11%! Overigens bleek uit 
de discussie dat het Planbureau onvoldoende gegevens had ontvangen 
van verschillende departementen, dat dus het beoogde samenspel 
tussen overheid en wetenschappers verre van vlekkeloos verliep; „dit 
zal moeten veranderen”, aldus Drees. Het plan bevatte als een van de 
aanbevelingen een soberheidscampagne, gesteund door publikatie van 
economische gegevens. Daarom drongen Vos en Tinbergen aan op 
publikatie van het plan. „Men moet cijfers op tafel durven en willen
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leggen. Dit wekt vertrouwen”, merkte Vos op. Maar daar bleek verder 
niemand het mee eens te zijn. Het plan kon talrijke misverstanden 
wekken, luidde het grote bezwaar. Van Roijen gaf de verzekering dat 
in het buitenland van de gegevens misbruik zou worden gemaakt. 
Lieftinck wist te melden dat het plan reeds vertrouwelijk in handen 
was gespeeld van een functionaris van de Amerikaanse ambassade, 
met voorkennis van Vos!; volgens Van Roijen kon men erop rekenen 
dat daar geen sprake zou zijn van vertrouwelijke behandeling. Daarop 
analyseerde Schermerhom soherp de plaats van het CPB. De tijd voor 
publikatie van een plan was pas rijp, nadat de daartoe noodzakelijke 
beslissingen waren gevallen. „Halfrijpe overwegingen, die in de periode 
die aan de beslissing vooraf gaat, bediscussieerd worden, komen niet 
voor publikatie in aanmerking. Het planbureau is niet een weten
schappelijk sociaal-economisch instituut, dat de resultaten van weten
schappelijk researchwerk publiceert, maar primair een instelling die 
zijn doel vindt in de ordening van de nationale volkshuishouding. Niet 
wetenschappelijke overwegingen, doch uitsluitend het belang van de 
volkshuishouding moet een richtsnoer zijn bij de bepaling van wat 
voor publiciteit in aanmerking komt. Bepaalde resultaten van partiële 
onderzoeken kunnen gepubliceerd worden, doch beschouwingen en 
overwegingen komen daarvoor niet in aanmerking. Deze behoren in de 
raad voor economische aangelegenheden ter discussie ter tafel te 
komen.”
Het lijkt erop, alsof Vos door Tinbergen werd gedreven en Schermer- 
horn het in deze situatie noodzakelijk vond Vos zijn plaats te wijzen. 
Een beslissing over publikatie viel niet; het kabinet wilde eerst het 
plan bestuderen om het CPB richtlijnen te kunnen geven voor nadere 
uitwerking. Dit betekende dat, gezien de spoed die de behandeling 
van de begroting 1946 vereiste, ook in de miljoenennota 1946 nau
welijks gegevens van het plan zouden kunnen worden opgenomen; 
Lieftinck dacht er daarom aan om enkele maanden na de indiening 
van de begroting een nadere nota over het nationale budget te doen 
samenstellen.
Wij hebben evenwel reeds in hoofdstuk V gezien, dat de indiening van 
de begroting pas op 12 april geschiedde. Deze vertraging bracht Lief
tinck ertoe de nota over het nationale budget toch maar op te nemen 
in de miljoenennota. Wellicht gebeurde dit doordat Tinbergen van
wege het uitblijven van de begroting bleef aandringen op publikatie 
van het plan. Deze kwestie kwam op 2 april opnieuw in de Raad voor 
Economische Aangelegenheden aan de orde. Toen werd besloten het 
plan door het ministerie van Handel en Nijverheid vanuit een politieke 
en psychologische gezichtshoek te laten bewerken; daarna zouden dan 
tevens de richtlijnen voor het CPB worden vastgesteld. Hiermee ver
liet men dus de gedachte dat publikatie pas zou kunnen geschieden,
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nadat het kabinet beleidsbeslissingen op grond van het plan had ge
nomen. Dat was voor Lieftinck dan ook de reden om huiverig te 
blijven ten opzichte van de publikatie van het bijgewerkte plan: 
„Eerste nota over het Nationale Welvaartsplan 1946”, toen de Raad 
voor Economische Aangelegenheden op 28 mei hierover moest be
slissen. Maar nu het zich liet aanzien dat de vaststelling van het de
finitieve plan toch een zaak van het volgende kabinet zou worden en 
dat daarmee als gevolg van de kabinetswisseling nog wel enige maan
den zouden zijn gemoeid, had Schermerhom geen moeite meer met pu
blikatie, mits die maar was voorzien van een juiste inleiding. „Daarin 
kan dan tot uitdrukking worden gebracht, dat deze nota reeds enige 
maanden geleden gereed was, inmiddels op verschillende punten was 
aangevuld en dat ook verder in deze materie het laatste woord nog 
lang niet is gesproken, doch dat terwille van de historie men ook deze 
eerste proeve aan het publiek niet heeft willen onthouden”! De Raad 
ging hiermee akkoord.
Voor Tinbergen, die ook ditmaal aanwezig was, en nog meer voor de 
door dadendrang gedreven Vos moet deze gang van zaken bijzonder 
teleurstellend zijn geweest. De exacte waarde van de eerste nota moest 
noodgedwongen gering worden, doordat het kabinet-Schermerhorn- 
Drees zich niet in de gelegenheid zag met het plan te werken. Aan de 
beleidsvorming op basis van het plan moest het bij het scheiden van de 
markt nog beginnen. Het per definitie traag verlopende proces van 
gewenning binnen het ambtenarencorps aan coördinatie is hier on
getwijfeld in hoge mate debet aan geweest.232 Toch had de nota een 
verdienste: zij was een goede vingeroefening voor de naast betrokke
nen, maar veel meer ook niet.

Inmiddels was de procedure voor een wettelijke regeling van de plan
ning in de Tweede Kamer op gang gebracht. Op 25 maart 1946 werd 
het ontwerp van wet ingediend tot voorbereiding van de vaststelling 
van een Nationaal Welvaartsplan.233 De indiening was al aangekon- 
digd in de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van 
december 1945.234 In het kabinet is het ontwerp niet meer besproken. 
Het Centraal Planbureau, ressorterende onder de minister van Handel 
en Nijverheid, zou een nationaal welvaartsplan ontwerpen, „dat op 
geregelde tijden ten behoeve van de coördinatie van het regeerings- 
beleid op economisch, sociaal en financieel gebied wordt vastgesteld”. 
Het plan zou schema’s van cijfers moeten bevatten, betrekking heb
bende op de „na te streven grootte van de voortbrenging in den 
ruimsten zin, op de te verwachten hoogte en de ontwikkeling van het 
prijsniveau, van het nationale inkomen en zijn componenten, op de 
besteding van dat inkomen en op alle verdere grootheden, die voor de 
hoofdlijnen van het economisch, sociaal en financieel plan van belang
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zijn”. Er zou een (ambtelijke) Centrale Plan-commissie zijn onder 
voorzitterschap van de directeur van het CPB, waarvan iedere mi
nister een of twee leden zou aanwijzen; zij zou de regering met be
trekking tot het Nationale Welvaartsplan adviseren. Hiernaast zou er 
een Raad van Advies voor het Nationale Welvaartsplan komen, samen
gesteld uit personen uit wetenschap en bedrijfsleven, in staat het werk 
van het CPB te beoordelen en daarvoor richtlijnen aan te geven; 
onder hen zouden zich vertegenwoordigers bevinden van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, de Generale Thesaurie en de Rijksdienst 
voor het Nationale Plan (ruimtelijke ordening). Voor het uitwerken 
van onderdelen van het Nationale Welvaartsplan zouden werkcom- 
missies kunnen worden ingesteld.
Deze bepalingen leverden op incidentele punten aanleiding tot kritiek: 
wie stelt nu het plan vast en wat is hier dan het gevolg van?; wat be
tekent „na te streven grootte van voortbrenging” tegenover „te ver
wachten” andere factoren?; wat is de reden van de splitsing tussen 
een ambtelijke commissie en een ten dele ambtelijke Raad? De meeste 
discussie evenwel leverde de Memorie van Toelichting op.285 Hierin 
poneerden de negen ondertekenende ministers, van wie Vos de eerste 
was, de noodzaak van overheidsingrijpen op basis van een „plan van 
langen adem” ook na de schaarste-periode. „Overheidsingrijpen blijft 
geboden, sociaal gezien om de bevolking te vrijwaren voor de ge
volgen van het vrije spel van blinde economische krachten, economisch 
gezien om het economische leven in banen te leiden, waardoor binnen 
het kader der internationale mogelijkheden de grootste nationale 
economische prestatie kan worden verkregen. Men zal dit laatste nim
mer bereiken door het toeval of het vrije prijsmechanisme te laten 
beslissen, wat op economisch gebied zal geschieden. In een maat
schappij zonder innerlijken samenhang is een bewuste bundeling der 
economische krachten, een integratie binnen een plan van langen 
adem noodig om hiertoe te geraken.” Wie nog twijfelde, vond in deze 
Memorie van Toelichting zekerheid: er zou een „geleide economie” 
moeten komen, waarin de leiding in laatste instantie van de overheid 
moest uitgaan. Om dit perspectief ook voor de tegenstanders van de 
geleide economie enigszins acceptabel te maken, stelde de Memorie 
van Toelichting nog eens met nadruk vast dat de taak van het CPB 
zich in dit geheel zou beperken tot het uitbrengen van advies omtrent 
het economische regeringsbeleid. „Het Nationaal Welvaartsplan dient 
verwezenlijkt te worden door middel van de normale organen van 
Overheid en bedrijfsleven. Het Planbureau en zijn organen zullen dus 
nimmer aan wie ook hun denkbeelden kunnen opleggen.” Maar op 
deze geruststelling volgde weer dat voor de verwerkelijking van een 
Nationaal Welvaartsplan „de noodige bevoegdheden in de handen der 
Overheid moeten zijn geconcentreerd. Daartoe heeft de Regeering de

497



beschikking over een uitgebreid wettelijk apparaat waarmede het haar 
mogelijk is regelend in het bedrijfsleven in te grijpen ten aanzien van 
vestiging, financiering, prijsvorming, kartelleering, in- en uitvoer, 
distributie, enz.”. Afgezien van de distributie zouden dit blijvende 
bevoegdheden zijn!
De Tweede Kamer bracht nog vóór de verkiezingen haar Voorlopig 
Verslag uit, en wel op 9 mei 1946.236 Bezwaren werden gemaakt én 
tegen het feit dat het Centraal Planbureau werkte vóór de Kamer zich 
had uitgesproken, én tegen het feit dat een zo principieel en ver
strekkend wetsontwerp vlak voor de verkiezingen werd ingediend. 
Voorts rezen toch bezwaren tegen het regelen van de hele materie bij 
wet; grondwettelijk achtten verschillende leden dit niet nodig, daar 
het hier een voornamelijk ambtelijk orgaan betrof zonder enige ex
terne werking. Bovendien werd het bij wet vastleggen van de inzichten 
van de huidige regering ongewenst gevonden. Velen hadden meer be
zwaren tegen de Memorie van Toelichting dan tegen het wetsontwerp 
zelf vanwege de passages over de geleide economie; men kwalificeerde 
de Memorie zelfs als staatssocialistisch. De socialistische leden waren 
het met deze bezwaren niet eens; als enigen meenden zij dat het ont
werp nog door de zittende Kamer moest worden afgehandeld. Het 
verwijt van staatssocialisme wezen zij af, omdat de regering zich im
mers bij de uitvoering van het plan wenste te bedienen van de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Hiertegenover stelden de andere 
Kamerleden weer dat zij nu juist tegen het voorontwerp-Vos ernstige 
bezwaren hadden vanwege de staatsinvloed. Ook moest deze laatsten 
nog van het hart „dat de zelfverzekerdheid, die in de Memorie van 
Toelichting . . .  tot uiting komt, begint te gelijken op een zekere in
tellectuele pedanterie, die geneigd is er van uit te gaan, dat een be
paalde zienswijze niet voor redelijke tegenspraak vatbaar is”! Men mag 
aannemen dat de scherpe tegenstellingen mede werden gevoed door 
de gelijkenis die het wetsontwerp voor sommigen vertoonden met het 
door hen zo verfoeide Plan van de Arbeid -  de belangrijkste auteurs 
waren immers dezelfde! Ook de geringe vertrouwdheid met planning 
zal een rol hebben gespeeld getuige de passage in het Voorlopig Ver
slag, waar leden blijk gaven van weinig sympathie voor jarenplannen. 
„Zulke aan termijnen gebonden plannen, gelijk die in Rusland en 
Duitschland zijn opgesteld, veronderstellen een mentaliteit bij de be
volking en materieele omstandigheden, welke in Nederland niet reëel 
aanwezig zijn. De snelle industrialisatie van het destijds nog achterlijke 
Rusland en de oorlogsvoorbereidingen van het agressieve Duitsch
land konden blijkbaar deze jarenplannen uit propagandistische over
wegingen niet missen, maar het nuchtere Nederlandsohe volk waar
deert een dergelijken, op effect berekenden grootschen opzet, welke 
naar demagogie zweemt, niet.”
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Belangwekkend is de kritiek, die de Kamer algemeen had op de or
ganisatie van het economisch beleid, in het bijzonder wat betrof het 
aandeel daarin van Vos’ departement. In de Memorie van Toelichting 
was opgemerkt dat de talrijke overheidsinstanties, die op het eco
nomische leven een invloed van betekenis uitoefenden, tot coördinatie 
moesten worden gebracht. De Kamer nu vond deze coördinatie 
veel urgenter dan een centraal plan en greep de kans om haar ge
moed te luchten over de als onvoldoende ervaren vooruitgang op 
dit terrein, nu „de gelegenheid ontbreekt daarover bij de behandeling 
van de Staatsbegrooting van gedachten te wisselen”. „Het schijnt 
uitermate moeilijk de onder diverse Ministers ressorteerende afdee- 
lingen en diensten, elk met een eigen taak en een eigen verantwoorde
lijkheid, tot efficiënte samenwerking te brengen, weerstanden uit den 
weg te ruimen en omslachtige en tijdroovende methoden te vermijden. 
De klachten omtrent het moeilijk te ontwarren kluwen der bureau
cratie zijn niet van de lucht en het ontoegankelijk labyrinth van het 
ambtelijk organisme dreigt het particulier initiatief te doen dood- 
loopen.” Men moest, alvorens de interdepartementale samenwerking 
ter zake van planning ter hand te nemen, maar eerst eens zorgen voor 
inkrimping van het bestuursapparaat en doelmatige indeling van de 
departementen. Het werd ernstig betwijfeld, „of het splitsen van de 
economische zaken nl. handel, nijverheid, scheepvaart, verkeer, ener
gie, wederopbouw, landbouw en visscherij in niet minder dan vijf De
partementen niet tot wrijvingen, competentiegeschillen, en andere 
belemmeringen moet voeren”. Men had de overtuiging dat de Rijks
bureaus, ressorterend onder het ministerie van Handel en Nijverheid 
en werkzaam in de sfeer van de distributie, „zich hebben ontwikkeld 
als Staten in den Staat en dat zij een eigen politiek voeren, eventueel 
dwars tegen de departementale instanties in. Alvorens aan driejaren
plannen en planeconomie te denken, is het zaak eerst paal en perk te 
stellen aan het voortwoekeren van een steriele bureaucratie, die handen 
vol geld verslindt en het bedrijfsleven met lamheid slaat”. Er werd 
geklaagd, zo merkte men op, „over de gebrekkige wijze, waarop de 
productieprogramma’s en de exportplanning worden vastgesteld. De 
Overheid beschikt thans niet over voldoende middelen om een be
paalde nuttig geoordeelde productie te realiseren, resp. den voort- 
gebrachten goederen in de practijk die bestemming te geven, welke 
daarvoor oorspronkelijk is gedacht. Eensdeels is dit te verklaren dool 
de omstandigheid, dat men nog steeds geen duidelijke voorstelling 
van zaken heeft, welke goederen -  en in welke hoeveelheden -  men 
bereid is te bestemmen voor de binnenlandse voorziening, resp. voor 
den export, anderdeels door het ontbreken van allerlei basis-gegevens, 
zoals productiestatistiek, capaciteitsgegeven enz. . .  Onze productie- 
statistiek met name is onvoldoende. Het nemen van maatregelen op
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dit gebied is dringend noodzakelijk. . .  De situatie is toch zóó, dat 
momenteel de facto een zekere produetievrijheid bestaat, welke niet 
meer verantwoord is. Zowel de op de Jaarbeurs tentoongestelde artike
len als een analyseering van de uitgevoerde goederen bevestigen dit. 
Het verloop van den uitvoer is verontrustend. . .  Wil men inflatie 
voorkomen, dan zal een van de eerste werkzaamheden van den Mi
nister van Handel en Nijverheid moeten zijn het voeren van een 
krachtige exportpolitiek, in het bewustzijn dat slechts een beperkte 
binnenlandsche voorziening mogelijk is zonder beter perspectief op 
korten termijn. Wat in de eerste plaats noodig is, is leiding, voor
lichting en organisatie, waarbij de Overheid over de nodige sancties 
zal dienen te beschikken.” Nederland bleef bv. bij Engeland ten achter 
„en de markt dreigt blijvend voor ons verloren te gaan”. Ten slotte 
„nog steeds bestaan er meeningsverschillen tusschen de Departementen 
van Financiën, Buitenlandsche Zaken en Handel en Nijverheid. Het 
gevolg hiervan is o.m. dat verschillende benoemingen op buiten
landsche posten achterwege bleven of vertraging ondervonden.” Aan 
socialistische zijde vond men al deze kritiek, voornamelijk gericht 
tegen hun minister Vos, onwelwillend en overdreven. Toch werd ook 
daar wel toegegeven dat de kritiek waarheid bevatte, want men noemde 
de eventuele minder goede organisatie op het departement van Handel 
en Nijverheid van tijdelijke aard, inherent aan de moeilijke omstandig
heden van het moment!

Zoals te verwachten was, kon het Voorlopig Verslag niet meer door 
Vos worden beantwoord. Het nieuwe kabinet diende een geheel anders 
opgezette Memorie van Antwoord in, met een gewijzigd wetsontwerp, 
waarbij de te normatief klinkende termen door meer op prognose be
trekkelijke werden vervangen en de tegenstelling tussen de ambtelijke 
commissie van advies voor de regering en de gemengde Raad van 
Advies voor het CPB werd vervangen door een gemengde commissie 
voor beiden. De naam werd veranderd in die van „Centraal Eco
nomisch Plan”. De wet betreffende „voorbereiding van de vaststelling 
van een Centraal Economisch Plan” is geworden de wet van 21 april
1947, Stbl. H 127.
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ONDERW IJS, KUNSTEN EN W ETENSCHAPPEN

VII

1. Van der Leeuw

In zijn radiorede van 27 juni 1945 kondigde Schermerhom maat
regelen aan om het departement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen „te maken tot de centrale plaats, vanwaar uit in de toekomst 
de volksopvoeding in den breedsten zin kan worden bevorderd. . .  
Het onderwijs in de engere beteekenis des woords, de opvoeding in 
den ruimeren zin en de zorg voor de Nederlandsche beschaving 
zullen daartoe . . .  nauw verbonden moeten zijn.”1 In Van der Leeuw 
bezat het kabinet een minister, die met hart en ziel deze beginselen 
was toegedaan. Kort na zijn optreden verscheen zijn in de zomer van
1944 geschreven geschrift „Balans van Nederland”.2 Hierin had hij 
scherp stelling genomen tegen de houding van neutraliteit en tegen het 
christelijk onderwijs, dat zijns inziens slechts als een reactie op het 
neutrale was te begrijpen en in dit opzicht dan ook „even aanvecht
baar” was. Hij wenste de verdeling van het volk in twee helften, een 
christelijke en een „heidense”, te doorbreken. Hij beklemtoonde de 
gemeenschappelijke maat, die het Christendom gaf aan het Nederland
se volk, en zodoende moest men komen tot jeugdbeweging, kunst
beoefening, radiobestel, universiteit, sportvereniging enz. van een 
„christenvolk”. Protestantse en katholieke omroeporganisaties moesten 
slechts werken in het kader van een algemene omroep; ook de re
ligieuze jeugdbeweging was goed, mits „zij zich roere in het kader 
van een nationale jeugdbeweging”. Tot protestants-christelijken en 
katholieken zei hij: „laat ons van de beruchte ’vier zuilen’ van ons 
volksbestaan, in ieder geval de twee, die als ons particulier eigendom 
gelden, met eigen hand afbreken.” Wel kwam hier en daar bij hem 
sterk de bepalende betekenis, die hij aan de reformatie, en de bij
zondere plaats, die hij aan de Nederlands Hervormde Kerk in het 
volksleven toekende, naar voren. Hij stelde zijn streven in het licht 
van verzet tegen de ramp van de „vertechniseering van de samen
leving” en tegen doorgevoerde „standaardiseering” (psychotechniek), 
tegen de verwording van de idee der liefde en de verwoesting van de 
waarde van het gezin, tegen de „anarchie” in de eenmaal afgesplitste 
„vrije tijd”. De vrije tijd moest worden gesocialiseerd en hierbij moest 
aan de „zuilen”, en speciaal ook aan de radioverenigingen „in hun
Aantekeningen op pag. 547.
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viervoudige narigheid” een einde komen. De school diende een vrije 
corporatie in allerlei schakeringen te zijn, waarin ouders met de 
overheid de leiding hadden of — voor een deel der scholen -  ouders, 
overheid en Kerk. Zo kon de tegenstelling tussen openbare en bij
zondere scholen misschien verdwijnen; de bijzondere scholen zouden 
openbaar, de openbare scholen bijzonder worden en alle zouden -  
ieder op eigen wijze -  christelijk nationaal onderwijs geven. De jeugd, 
die niet vrijwillig zou meedoen aan de jeugdbeweging, zou moeten wor
den gedwongen mee te doen in kampen voor voortgezet onderwijs, die 
avonduren en zaterdagen in beslag zouden nemen en die zouden aan
sluiten op een voor allen verplicht te stellen arbeidsdienst, waarvan 
het doel zou zijn „het gansche jonge volk” bijeen te brengen „om zich 
volgens de methoden der jeugdbeweging tot algemeen nederlandsche 
en christelijke normen te laten opvoeden”. Terwijl hij een vernieuwde 
onderwijsraad verordenende bevoegdheid ter zake van het onderwijs 
wilde zien toegekend, zou een de stroming van de jeugdbeweging 
representerend publiekrechtelijk lichaam met verordenende bevoegd
heid „aan de geheele nederlandsche jeugd” leiding moeten geven. 
Zijn geschrift eindigde met een beschouwing over democratie, waarin 
hij zich onder meer keerde tegen een „volksvertegenwoordiging die 
over alles zou meepraten”. Haar bevoegdheid moest drastisch worden 
beperkt, waardoor tevens de beroepspolitici zouden kunnen ver
dwijnen. Naast de politieke volksvertegenwoordiging wilde hij kleine 
volksvertegenwoordigingen zien op economisch, commercieel en cul
tureel terrein, waarin naast de betrokkenen een sterk onpartijdig ele
ment aanwezig moest zijn, door de regering aangewezen.3 
Wie van dit geschrift kennis nam, kon voorspellen dat de kringen die 
achter het bijzonder onderwijs stonden en zij die, gebaseerd in gemeen
schappelijk geloof, verantwoordelijkheden uitoefenden in zaken van 
cultuur en jeugdvorming, Van der Leeuw moeilijk zouden kunnen 
accepteren als minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

2. De onderwijsproblemen4

Van der Leeuw zag zich het eerst geplaatst, af gezien van de zuiverings- 
kwesties (zie hoofdstuk IV, paragraaf 2b, d, f, g en h), voor het op
vangen van de gevolgen van de ellende van het jaar 1944/45 in het 
onderwijs. In het westen van het land had het onderwijs op alle ni
veaus lange tijd stil gelegen. Men had te maken met verwoeste scholen, 
met de naweeën van de evacuatie, met gebrek aan brandstof. Veel 
scholen bleven voor andere, voornamelijk militaire doeleinden nog 
geruime tijd gevorderd. In bijna alle scholen werd gedurende 1945- 
1946 een straf urgentieprogramma gevolgd, teneinde de enorme achter
stand zo goed en zo kwaad het ging in te halen. Het huiswerk nam
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ongekende proporties aan. Onderwijzers en leraren stonden voor een 
taak die boven hun krachten moest liggen en zij gingen bovendien 
zwaar gebukt onder een ontstellende onderbetaling, die resulteerde 
uit het verschil -tussen statistische normen en feitelijke inflatoire ont
wikkeling. Groot was het tekort aan onderwijzers en leraren. Het 
aantal kinderen per klas was zeer gestegen.
Vele van deze verschijnselen werden mede veroorzaakt door voor
oorlogse toestanden. Het verschijnsel van de ongeveer 10.000 „kweke
lingen met acte” -  afgestudeerden aan de kweekscholen, die als quasi 
volontairs zonder reële honorering les gaven -  had voor de oorlog de 
animo om onderwijzer te worden sterk doen dalen. In 1934 was het 
aantal leerlingen van de eerste kias van de kweekscholen 2.638; daar
na zakte het snel en in 1938 waren het er nog slechts 1.490. In 1944 
beliep dit aantal 1.640, in 1945 daalde het tot 1.497 en in 1946 be
reikte het een dieptepunt van 1.350. Het euvel van de kwekelingen met 
akte sloeg onder de bezetting om in een beangstigend onderwijzers- 
tekort. Van inhalen van dit tekort was in 1945 en 1946 geen sprake, 
integendeel. Dit was des te ernstiger, nu na de oorlog, vooral in 1946, 
het geboortecijfer ineens sterk steeg, zodat voorzienbaar was dat in 
1952-1953 voor de lagere scholen de behoefte aan onderwijzers even
eens zeer sterk zou stijgen. In de zomer van 1946 hadden 2.668 lagere 
schoolklassen geen onderwijzer; de dienstplicht had natuurlijk een deel 
van deze moeilijkheden teweeg gebracht, maar hoofdzaak was het niet- 
beschikbaar zijn van kandidaten in de meeste inspecties. Reeds voor 
de oorlog waren de klassen vaak te groot. In de Brabantse en Lim
burgse inspecties bv. telden in 1939 totaal 573 klassen meer dan 48 
leerlingen. Na de bevrijding was één onderwijzer voor 60 of meer 
leerlingen geen uitzondering en ten plattelande stond hier en daar 
een onderwijzer voor vier klassen (soms zelfs nog meer!), waarin te- 
samen wel 100 kinderen konden zitten.
Een ander gevaar was gelegen in de daling van het peil van de leer
lingen van de kweekscholen, een niveaudaling, die overigens bij alle 
scholen van voortgezet onderwijs na de bevrijding viel waar te nemen. 
Het verlagen van de duur van de kweekschoolopleiding in 1934 tot 
drie jaar had de vorming niet vergemakkelijkt. In 1946 ging de voor
ziening in onderwijzend personeel aan de kweekscholen steeds meer 
zorgen baren; de overgang van ulo-onderwijzer naar kweekschool- 
leraar betekende een salarisachteruitgang. Een ander aspect werd ge
vormd door de democratisering van het gymnasiaal en middelbaar 
onderwijs; steeds meer gingen de intelligente leerlingen van de lagere 
scholen in de steden naar het VHMO (=  voorbereidend hoger en 
middelbaar onderwijs), terwijl kans bestond dat relatief het aantal 
leerlingen op kweekscholen, dat van het VHMO afkwam, gering zou 
blijven.
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De noodtoestand op gymnasia en middelbare scholen was even ernstig. 
Bij een voortdurende stijging van het aantal leerlingen aan dag
scholen van het VHMO -  in 1939 bijna 60.000, in 1945 ruim 76.000 
en in 1946 ruim 84.000 -  was het aantal schoolgebouwen niet noe
menswaardig gestegen (284 in 1939; 291 in 1946). Uit een enquête 
van de Raad van Leraren bleek dat per 1 oktober 1946 bij ruim 300 
scholen voor het VHMO naast een 140 leraren, die waren gepensio
neerd of die met verlof uit Indië waren, 182 vacatures bestonden en 
300 onbevoegde docenten les gaven, terwijl 350 leraren overbezet 
waren (meer dan 30 lesuren).
De toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
dr. G. Bolkestein, besloot in juni 1945, Stbl. F 87, 88 en 89, dat in
1945 de eindexamens bij het VHMO en de kweekscholen niet zouden 
worden afgenomen en dat (afgezien van zuivering) de betrokken 
diploma’s zonder meer aan de leerlingen van de hoogste klassen 
zouden worden uitgereikt. Voor het zuiden van het land lag deze maat
regel minder voor de hand. Daar waren de voorbereidingen voor eind
examens al in opdracht van de minister voltooid, toen tot teleurstelling 
van velen het besluit kwam dat de einddiploma’s cadeau zouden 
worden gedaan; de inspecteur VHMO in Den Bosch ging met Bolke- 
steins voorstel akkoord terwille van het westen, waar van eind
examens geen sprake kon zijn.
Dezelfde verschijnselen brachten ook bij het nijverheidsonderwijs een 
noodtoestand teweeg: gebrek aan gebouwen, onderbetaling van leer
krachten, tekort aan bevoegde leraren. In de loop van 1946 traden 
hier algemeen weer normale verhoudingen in, al werd ook hier ge
constateerd dat het nog vele jaren zou kunnen duren, eer de schade
lijke gevolgen van de oorlog zouden zijn overwonnen. Toch moesten 
in 1946 nog 6.000 jongens, die zich voor een ambachtsschool hadden 
aangemeld, worden afgewezen, zulks in overwegende mate wegens 
ruimtegebrek. Bij het nijverheidsonderwijs was de achterstand voor 
een belangrijk deel -  evenals in andere takken van onderwijs -  aan 
vooroorlogse omstandigheden toe te schrijven.
Wat het hoger onderwijs betreft, hier behoort allereerst melding te 
worden gemaakt van de oprichting van de Stichting Tijdelijke Aka- 
demie, eind februari 1945. Dit was een bijzondere instelling van hoger 
onderwijs en is als zodanig de eerste geweest, die van staatswege is 
gesubsidieerd. Zij was te Eindhoven gevestigd en moest voor de stu
denten in het bevrijde zuiden voorzien in de lacune, die was ontstaan 
na het komen stilliggen van het hoger onderwijs in de loop van de be
zettingsjaren. Voor de medische propaedeuse vonden cursussen plaats 
te Eindhoven, Maastricht en Nijmegen vanaf april 1945 en in mei 
volgden wiskunde-cursussen. Voor bepaalde ingenieurs vonden cur
sussen plaats in de mijnstreek. Ingeschreven waren iets meer dan
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duizend studenten; aan de examens waren dezelfde rechtsgevolgen ver
bonden als aan gelijknamige examens en getuigschriften van univer- 
siteiten en hogescholen. Op 20 december 1945 werd de Tijdelijke 
Akademie weer gesloten.
Na de bevrijding werd opening van openbare instellingen van hoger 
onderwijs afhankelijk gesteld van het Militair Gezag, terwijl deze in
stellingen een „college van herstel” kregen in plaats van een college 
van curatoren. Bij KB van 22 augustus 1945, Stbl. F 145, kwam een 
regeling van de regering in plaats van die van het Militair Gezag; 
de inhoud was goeddeels hetzelfde, met dien verstande dat de minister 
de plaats van het Militair Gezag innam. In september 1945 was in alle 
instellingen van hoger onderwijs het onderwijs hervat; in Nijmegen was 
dit reeds in maart 1945 gebeurd, in Leiden en Groningen eind juni
1945. Medio 1946 verdwenen de colleges van herstel als bestuurs
colleges en herleefden de colleges van curatoren. Zoals wij reeds heb
ben gezien in hoofdstuk IV, paragraaf 2d, vormde de zuivering de 
achtergrond van al deze noodvoorzieningen.

3. De onderwijsvernieuwing5

Al deze problemen werden in de algemene belangstelling overscha- 
duwd door de plannen voor onderwijsvernieuwing. Vele verschillende 
motieven en beginselinzichten speelden in dit streven door elkaar 
heen.
Voor vele voorstanders van de onderwijsvernieuwing leek het funda
mentele probleem hierin te bestaan dat in toenemende getale ouders 
zelf niet voldoende in staat zouden blijken hun kinderen op te voeden. 
Daarbij kwam de moeilijkheid dat door de mentaliteitsveranderingen 
tijdens de bezetting de jeugdbeweging haar aanvullende rol na de be
vrijding niet meer kon herwinnen; de jeugdorganisaties hadden trou
wens nimmer meer dan 40% van de in aanmerking komende jongeren 
bereikt. Maar dit alles kon niet rechtvaardigen dat het uitgangspunt 
voor de maatgevende inzichten de veronderstelling was dat een toe
stand van onmacht van de ouders in zaken van opvoeding zou bestaan. 
Een andere tendens ging dan ook door deze zaak heenspelen. Vele 
deskundigen en politici wilden het voortgezet en hoger onderwijs de
mocratiseren, in extreme vorm gezegd: de vraag wie VHMO-onder- 
wijs zou gaan volgen, zou alleen door het intelligentie-quotiënt moeten 
worden bepaald. Het lag dan voor de hand dat men in de school de 
veronderstelling dat de leerlingen vanuit hun „Kinderstube” een 
zekere ontwikkeling en belangstelling meebrachten, meer en meer 
moest uitbannen, en zulks in sterkere mate al naar gelang men met 
meer radicalisme de democratisering wilde forceren. Zo kon men ertoe 
komen principieel bij de inrichting van het onderwijs uit te gaan van
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school- in plaats van gezinsopvoeding, van school- in plaats van ge- 
zinsverantwoordelijkheid.
Het streven naar vernieuwing was hiernaast geboren uit verdiepte in
zichten of uit meer genuanceerde vragen omtrent doel en methode van 
onderwijs; aard en gevolgen van het verder gelegen doel behoorden 
in dit onderwijs dan beter tot hun recht te komen.
Deze onderling sterk verschillende bronnen van vernieuwingsstreven 
leidden tot een aantal vrij algemeen gangbare conclusies. Hier is het 
voldoende enkele van deze conclusies aan te geven, zonder verder te 
treden in de argumenten van elk afzonderlijk.
Groeiend verzet was gerezen tegen de als te intellectualistisch be
schouwde school en tegen de overschatting, die zou uitgaan naar 
parate en examineerbare kennis, tegen de tendentie om de lagere 
school af te stemmen op de eisen van het middelbare onderwijs, en 
om het middelbare af te stemmen op de eisen van het hogere. Scherp 
viel men het verschijnsel aan, dat van de 1.250.000 kinderen, die 
jaarlijks de lagere school bezochten, er ieder jaar 150.000 doubleer
den. Berekend was dat in 1936 van de leerlingen die toen slaagden 
voor het eindexamen gymnasium of middelbare school, slechts 44,8°/o 
de betrokken school had afgelegd binnen het normale aantal jaren. 
Voorts was in datzelfde jaar 1936 van deze scholen 22,2% van het 
aantal leerlingen afgevallen. In het algemeen moest men constateren 
dat 40% van degenen, die een eindexamen VHMO hadden gehaald 
en zich aan een instelling van hoger onderwijs hadden laten inschrij
ven, het kandidaatsexamen niet haalden. Dit alles werd als een prak
tisch onweerlegbaar argument beschouwd, dat het systeem niet deug
de.
Voorts beklemtoonde men sterk de taak van de school om de leer
lingen „aan te passen”. Men wenste meer individualiserend onder
wijs, het opwekken van belangstelling werd geïdealiseerd tegenover het 
opleggen van leerdwang. Men kwam op tegen overlading. Men eiste 
meer zelfwerkzaamheid, meer „leren denken” en inzicht, meer kunst
zinnige vorming. Naarmate sterker nadruk werd gelegd op het al
gemene opvoedingsaspect, kwam ook duidelijker de eis naar voren, 
dat ook het openbaar onderwijs een geestelijk fundament moest be
zitten. Bovendien zocht nu ook het openbaar onderwijs meer naar 
media om de ouders te betrekken bij de school, op deze manier pogen
de de scherpe kanten weg te nemen van de kloof, die door de over
heveling van opvoedingstaken van gezin naar school ontstond. Zo
doende maakte het vernieuwingsstreven een aantal kernproblemen 
rond de openbare school actueel.
Bij de lagere school stond de interne vernieuwing meer op de voor
grond in de verschillende beschouwingen. De vernieuwing hing hier 
in hoofdzaak af van de houding van het onderwijzend personeel en
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zo met name van de vernieuwing in inrichting van de kweekscholen. 
Bij het voortgezet onderwijs domineerden in de openbare gedachten- 
wisseling de problemen van de zgn. externe vernieuwing: zaken van 
schooltypen en schema’s van aansluiting tussen de verschillende 
schooltypen. De aansluiting van lagere school op nijverheidsonder
wijs enerzijds en op VHMO anderzijds liet voor veel kinderen nogal 
te wensen over. Velen zochten hun heil in een zgn. algemene middel
bare school (AMS), waarin in het ideale geval de ULO en de lagere 
klassen van het VHMO zouden samenkomen, al zonderden sommigen 
het gymnasium van deze school uit; een bovenbouw van deze al
gemene middelbare school zou dan naar hoger onderwijs voeren. Bij 
deze AMS maakte men vrij algemeen sterk onderscheid tussen kern
vakken en keuzevakken. Na de AMS-onderbouw zouden dan de ad- 
spirant-onderwijzers naar een kweekschool gaan. Anderen trokken 
het voor allen bestemde voortgezette onderwijs niet zo hoog op en 
beperkten zich tot de figuur van een brugklas, die het mogelijk maakte 
de nivellering van onderwijsinrichtingen te beperken tot een en volgens 
sommigen tot twee jaar, terwijl toch reeds de aard van de betrokken 
school een stempel zou kunnen leggen ook op de brugklas(sen).
De vernieuwing leek zich na de bevrijding vooral te concentreren in 
de in 1934 als Nederlandse afdeling van de New Education Fellowship 
opgerichte Werkgemeenschap tot Vernieuwing van Opvoeding en 
Onderwijs (WVO). Deze Werkgemeenschap kwam na de bevrijding 
met allerlei rapporten in de openbaarheid. Bij nagenoeg alle christe
lijke sectoren van het onderwijs stuitte dit streven op ernstige be
denkingen. De New Education Fellowship stelde de betekenis voorop 
van een religieuze instelling boven of liever beneden alle wereldgods
diensten; het onderwijs zou moeten staan op een universeel-religieuze 
grondslag, die oecumenisch werd genoemd. Dit kwam ook in de visie 
op het onderwijsdoel tot uitdrukking; grote zorg moest worden be
steed, zo luidde het, aan de „religieuze ontwikkeling naast de speci
fiek godsdienstige opvoeding door kerk en gezin”.
De WVO richtte de „Vernieuwingsraad voor het Onderwijs” op, die 
probeerde de vernieuwing los te zien van de verhouding openbaar- 
bijzonder onderwijs, maar die door zijn visie op het openbaar onder
wijs en zijn religieuze grondslag het christelijk bijzonder onderwijs niet 
kon omvatten. Aan katholieke zijde was medewerking aan vemieu- 
wingsstrevingen vanuit het primaat van een humanistisch-religieus 
universalisme als hier gepredikt volstrekt uitgesloten. Overigens gaf 
een in april 1946 door de Vërnieuwingsraad georganiseerd congres een 
duidelijk beeld van de in deze geledingen bestaande tegenstellingen en 
verscheidenheid van standpunten.6
De verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs was voor de 
oorlog geleidelijk aan verbeterd, hoewel de pacificatie door een deel
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van de aanhangers van het openbaar onderwijs -  zo met name door 
de vereniging Volksonderwijs -  nooit van harte werd aanvaard. De 
groei van het bijzonder onderwijs was in vergelijking met die van het 
openbaar onderwijs zeer indrukwekkend. Terwijl in 1920 ruim 55% 
van de leerlingen van de lagere scholen openbaar onderwijs volgde, 
tegenover 44% bijzonder onderwijs, bezocht in 1944 slechts 29% 
openbare en 71% bijzondere scholen. Van de leerlingen op de bij
zondere scholen bezocht 60% katholieke en 37,5% protestants- 
christelijke scholen.
De verbeterde verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs 
was al in de bezetting (eind 1941) tot uitdrukking gekomen in ge
ïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de verschillende organisaties 
en leerkrachten. De Raad van Leraren van het VHMO is vanaf 1941 
blijven voortbestaan. Het Nederlandse Onderwijzers Genootschap uit 
1941 is echter al vrij spoedig in de bezetting afgestorven; het omvatte 
trouwens naast de katholieke en de zgn. moderne organisaties slechts 
een klein deel van de protestants-christelijke onderwijzers. Begin 1946 
herleefde deze samenwerking evenwel weer in de vorm van de Al
gemene Nederlandse Onderwijzersfederatie (ANOF), een federatie van 
de twee oude protestantse onderwijzersorganisaties, het Katholiek 
Onderwijzersverbond en de Nederlandse Onderwijzersvereniging.

4. Het optreden van Van der Leeuw

Aan het voornemen van het kabinet om het departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen te maken tot het centrum van de 
volksopvoeding, werd door Van der Leeuw met hart en ziel gestalte 
gegeven. Zijn ijver en de haast, waarmee hij nieuwe ontwikkelingen 
bevorderde en op gang bracht, riepen evenwel de nodige weerstanden 
op.
Van der Leeuw streefde naar het totstandbrengen van een aantal Rijks
lycea in Brabant en Limburg, naar een nationaal schoolblad op de 
lagere scholen, naar een nationale jeugdbeweging,7 naar nationale 
volkshogescholen,8 enz. Hij gaf volop steun aan de Vemieuwings- 
raad, die soms wel een officieel instituut leek te zijn. Hij bevorderde 
dat er, in samenwerking met o.a. de Nederlandse Jeugdgemeenschap, 
een nationaal schoolblad kwam, „Met vlag en wimpel” geheten, welk 
blad bij het bijzonder onderwijs op algemeen verzet stuitte.9 Subsidie 
voor de kunst was in feite afhankelijk van het lidmaatschap van de 
Federatie van Kunstenaarsverenigingen, die uit het kunstenaarsverzet 
was voortgekomen.
Op het gebied van de kunst zag Van der Leeuw een van zijn belang
rijkste initiatieven mislukken. Ter verspreiding van kunst juist in die 
gebieden van het land, die tot dan toe verstoken waren gebleven van
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kunstuitingen, wilde hij bij wet een Nederlandse Kunststichting in het 
leven roepen, waarin de overheid een belangrijke rol zou gaan spelen. 
Toen deze kwestie op 25 februari 1946 in de Ministerraad aan de 
orde kwam, bood met name Kolfschoten weerstand; hij achtte het 
principieel onjuist dat de overheid een sterke invloed kreeg op het 
kunstleven. Van der Leeuw moest zijn voorstel terugnemen, nadat ook 
Lieftinck en Drees met bezwaren waren gekomen; zij vonden de opzet 
veel te duur.
Een beleidsaspect dat de gemoederen in beroering bracht, was de be
manning en reorganisatie van de ambtelijke leiding van het departe
ment. Prof. dr. J. van Dam was na de bevrijding uiteraard als se- 
cretaris-generaal geschorst. De directeur-generaal van Onderwijs, prof. 
dr. G.A. van Poelje, werd belast met de waarneming van deze functie. 
Maar reeds bij KB van 27 augustus 1945 werd hem als zodanig eer
vol ontslag verleend „wegens verandering van de inrichting” van het 
ministerie. In feite was samenwerking tussen Van der Leeuw en Van 
Poelje niet mogelijk gebleken.10
Als opvolger in de waarneming van de functie van secretaris-generaal 
en tot directeur-generaal van Kunsten en Wetenschappen werd bij 
een KB van dezelfde 27 augustus de vooroorlogse chef van de af
deling hoger onderwijs, mr. H.J. Reinink, benoemd; Van der Leeuw 
kende hem vanuit Groningen, waar Reinink voor de oorlog secretaris 
van het college van curatoren was geweest. Bij datzelfde KB werden 
de Nijmeegse hoogleraar dr. F.L.R. Sassen en A. Oosterlee benoemd 
tot directeur-generaal resp. van Onderwijs en van Vorming buiten 
Schoolverband. De drie directeuren-generaal zouden als een team 
werken om zo te komen tot een samenhangende actieve cultuur
politiek.
Het directoraat-generaal Vorming buiten Schoolverband was een 
nieuwe creatie en had de morele verzorging en de sociale begrips
vorming van het gehele volk ten doel; zo kende het directoraat o.m. 
de afdelingen volksopvoeding, vrije jeugdvorming en sociale jeugd
zorg; weliswaar moesten de activiteiten van dit directoraat worden 
beschouwd als aanvulling op het particulier initiatief op het gebied van 
de vrijetijdsbesteding, maar via subsidiëring gingen juist van hier 
sterke impulsen uit om te komen tot allerhande nationale vormende 
instellingen en bewegingen.11
Enige maanden na zijn benoeming vroeg Sassen ontslag in verband 
met zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden en per 1 maart 1946 
werd dr. Ph.J. Idenburg benoemd tot directeur-generaal van Onder
wijs.12 Dientengevolge was per 1 maart de gehele ambtelijke leiding 
in handen van personen uit de Partii van de Arbeid.
Inmiddels was begin oktober 1945 een commissie-Van Poelje in
gesteld ten einde het door Van Dam gevoerde beleid te onderzoeken.
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Deze commissie bracht op 21 mei 1946 haar rapport uit. Zonder dit 
rapport af te wachten lokte Van der Leeuw op 9 mei, een week voor 
de Tweede Kamerverkiezingen, het ontslag van Van Dam en de be
noeming van Reinink tot secretaris-generaal uit. Deze benoeming heeft 
heel wat voeten in de aarde gehad. Naar Van der Leeuw in de Mi
nisterraad op 6 mei meedeelde, had Van Poelje, die op eigen verzoek 
voorzitter van de commissie van onderzoek was geworden, de zaak- 
Van Dam „ontzettend” getraineerd. Hij, Van der Leeuw, had daarom 
maar eigener beweging de kwestie aanhangig gemaakt bij de commis- 
sie-Scholten. Overigens wist de Ministerraad niet beter dan dat Rei
nink reeds secretaris-generaal was! Hieruit heeft Van der Leeuw wel
licht moed geput voor zijn verdere wat ongewone handelwijze.

In het jaar dat Van der Leeuw optrad, is er weinig gedaan aan een 
aantal van de meest ernstige noden van het onderwijs: de tekorten 
aan onderwijskrachten en de salarissen. De tekorten werden aanvanke
lijk van de zijde van de minister gebagatelliseerd. Enkele verbeterin
gen in de salarissen13 hadden weinig te betekenen. Op het congres 
van de Vernieuwingsraad in april 1946 verklaarde Van der Leeuw, 
dat de salarissen van de onderwijzers bij voorrang zouden worden 
behandeld vóór de algemene herziening van het Bezoldigingsbesluit. 
Op 8 mei werd toen een commissie van advies en overleg ter voor
bereiding van de herziening van de onderwijzerssalarissen ingesteld, 
wier rapport onder het volgende kabinet tot reële verbeteringen 
zou leiden.
De vernieuwingsplannen hebben in dat ene jaar uiteraard tot heel 
weinig concreets kunnen voeren. Voor de vernieuwing van de organi
satie van het onderwijs, met uitzondering van het hoger onderwijs, 
heeft Van der Leeuw zijn ambtsvoorganger Bolkestein benoemd tot 
persoonlijk adviseur. Deze heeft zijn voorbereidende studie neergelegd 
in een „Schema van de Organisatie van het Onderwijs” (1946).14 Deze 
ambtelijke nota ontmoette ten departemente nogal bezwaren. Het 
stuk is toen onder de naam van de auteur met enkele wijzigingen 
gepubliceerd en ter beoordeling aan onderwijsorganisaties en -des
kundigen toegezonden. In volgende fasen is het Schema-Bolkestein 
op onderdelen benut. Voor het nijverheidsonderwijs zou Bolkestein 
aanvankelijk met een tweede deel van zijn Schema komen; dit is even
wel niet gebeurd. Op 7 mei 1946 kon een commissie-Kohnstamm haar 
werk beginnen „ter voorbereiding van goede onderwijsmethoden voor 
het primaire nijverheidsonderwijs voor meisjes”. In 1947 werd een 
analoge commissie ingesteld voor"hef nijverheidsonderwijs voor jongens . 
Op het terrein van het hoger onderwijs heeft Van der Leeuw ter voor
bereiding van doorvoering van de vemieuwingsdenkbeelden een Staats
commissie onder voorzitterschap van Reinink ingesteld op 11 april
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1946. Ruim drie jaar later kwam het rapport van deze commissie 
gereed.15
Een belangrijk initiatief, op 13 september 1945 door Schermerhom 
genomen en het élan van hem en van Van der Leeuw kenmerkend, 
betrof de voorbereiding van een instelling tot bevordering van het peil 
van het wetenschappelijk onderzoek. Er werd een voorbereidings
commissie onder leiding van Reinink ingesteld, die in haar rapport van 
1 augustus 1946 adviseerde tot een organisatie, waarin de universi- 
teiten, hogescholen, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 
de Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO), 
het georganiseerde bedrijfsleven en de regering zouden zijn vertegen
woordigd. Hieruit zou het Instituut voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO), ingesteld bij de wet van 5 januari 1950, Stbl. K 5, 
voortvloeien; hierop werd echter vooruitgelopen, doordat ZWO de 
facto al in 1947 in werking zou treden.16 In februari 1946 was reeds 
de Stichting Het Mathematisch Centrum totstandgekomen en in april
1946 de Stichting voor fundamenteel onderzoek der materie (FOM).

5. Van der Leeuw in de Staten-Generaal

Verrassend is het dat omtrent de gehele onderwijsproblematiek, noch 
ten aanzien van de bestaande moeilijkheden en evenmin waar het ging 
om vemieuwingsbehoeften, tussen Van der Leeuw en het parlement 
van gedachten is gewisseld. Van der Leeuw heeft het parlement 
nauwelijks kans gegevens tot het door hem gevreesde „meeregeren” 
en de Voorlopige Staten-Generaal hebben zich hierbij neergelegd. In 
de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid was geen 
paragraaf opgenomen omtrent het departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. De enige wet, die onder Van der Leeuw 
totstand kwam -  afgezien dan van de wetten betreffende de zuivering 
van de kunstenaars, het filmproductiewezen en het filmtheater- en 
filmverhuurwezen (zie hoofdstuk IV, paragraaf 2f en h) -  betrof het 
verlengen tot eind 1947 van de regeling van 1936, waarbij de onder
wijzers op 60-jarige leeftijd zouden kunnen worden gepensionneerd, 
welke regeling destijds met name was ingevoerd in verband met het 
onderwijzersoverschot.17
Terwijl alom werd geklaagd over het aperte onderwijzerstekort, zei de 
Memorie van Toelichting op het op 19 februari 1946 ingedïende 
wetsontwerp,18 dat „het destijds bestaande overcompleet van leer
krachten aanzienlijk is geslonken” ; maar uit moeilijkheden om vaca
tures bezet te krijgen meende Van der Leeuw toch niet te kunnen af
leiden dat „het overcompleet reeds geheel is verdwenen” . Die moei
lijkheden zijn wellicht ofwel tijdelijk ofwel plaatselijk, aldus de mi
nister. De Kamer dacht heel wat minder optimistisch over de moeilijk-

521



heden19 en in de Memorie van Antwoord20 kwam de minister dan ook 
■tot de erkenning dat er nu aanwijzingen waren, „dat dit overcompleet 
inmiddels voor een tekort heeft plaats gemaakt”. Bij de bespreking 
van Van der Leeuws voorstel in de Ministerraad op 6 november 1945 
had Drees zich al weinig gelukkig getoond, „nu er eer een tekort dan 
een teveel aan onderwijzers is”. Drees had op Van der Leeuw kennelijk 
minder invloed dan de Kamer.
De minister had daarnaast aangevoerd, dat 60-jarigen minder geschikt 
zouden zijn voor het lager onderwijs, zulks te meer nu men voor de 
onderwijsvernieuwing stond, terwijl bovendien de regeling thans zo 
zou kunnen worden gehanteerd dat alleen de door gemeente- en 
schoolbesturen minder gewenste krachten op 60-jarige leeftijd zouden 
worden ontslagen. Toen in deze laatste passage door de Kamer een 
moeilijk aanvaardbare diskwalificatie van de op 60-jarige leeftijd ont
slagen onderwijzer werd verstaan, verzachtte de minister het argument 
met te zeggen, dat men thans meer dan in het verleden tot tijdelijke 
handhaving van 60-jarige onderwijzers zou moeten overgaan.
Een bijzonderheid van het wetsontwerp was bovendien, dat de regeling 
van 1936, die aanvankelijk tot eind 1940 en krachtens een bezettings- 
regeling tot eind 1945 zou gelden, inmiddels al vanaf 1 januari 1946 
was vervallen; de verlenging zou nu terugwerken. Uiteraard werd dit 
betreurd; maar het was wel wat merkwaardig dat die leden, die zich 
met de inhoud van het verlengingsvoorstel niet konden verenigen, 
opmerkten dat de „late” indiening van het ontwerp het hun moeilijk 
maakte om niet aan de totstandkoming van de wet mee te werken. 
Overigens had het in de bedoeling van Van der Leeuw gelegen om de 
verlenging al vóór 20 november 1945 bij KB tot stand te brengen. Op 
6 november 1945 besprak de Ministerraad het ontwerp-wetsbesluit, 
maar het ontwerp bereikte de Raad van State pas na de opening van 
de Voorlopige Staten-Generaal; de Raad van State meende uiteraard 
dat de materie nu bij wet diende te worden geregeld. Vandaar de ver
traging.21
Op 17 april 1946 kwam het wetsontwerp bij de Tweede Kamer in 
openbare behandeling. Over de zaak zelf van de pensionneringsmoge- 
lijkheid van 60-jarige onderwijzers werd maar weinig gesproken. Alle 
sprekers -  Van Sleen (SDAP-PvdA),22 Van Bochove (SGP),23 Van 
Velthoven (RKSP-KVP),24 Roosjen (ARP),25 Sweens (RKSP-KVP)26 
en Wendelaar (Liberale Staatspartij)27 -  beklemtoonden aan de hand 
van de meest schrille voorbeelden en van de meest onrustbarende 
cijfers de noodpositie in het onderwijs, allereerst ten gevolge van de te 
lage salariëring. Alleen Roosjen voelde weinig voor het wetsontwerp. 
Hij zag de werkingsduur van de regeling tot vervroegd pensioen wegens 
het grote tekort aan onderwijzers liever beperkt tot 1946. En het be
zwaar van de minister omtrent de geschiktheid van 60-jarigen achtte
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hij juist voor Van der Leeuw niet onoverkomelijk, „sinds de Minis
ter . . .  den oud-minister Bolkestein bij de vernieuwing heeft ingescha
keld en daarmede te kennen heeft gegeven, dat deze ruim 70-jarige 
in den grijzen ouderdom nog vruchten kan dragen”! Van der 'Leeuw28 
zou hierop antwoorden dat hij het Bolkestein overigens niet wilde aan
doen om op deze leeftijd nog voor de klas te gaan staan. Het wets
ontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Wat de salariskwestie betreft, vroeg de minister zich af, of salaris- 
verbetering de noodtoestand zou opheffen. Hij wees op „een alge
meene structuurverandering in de maatschappelijke verhoudingen”, 
waardoor de beloningen van onderwijzers tegenover die van arbeiders, 
of van departementsambtenaren bv. tegenover typisten, sterk ver
schilden van vroeger. Inmiddels bestond nu ook bij de minister geen 
enkele twijfel meer, dat het onderwijs in een noodtoestand verkeerde. 
Hij vermeldde nog dat bv. bij het technisch middelbaar onderwijs bijna 
geen technische leerkrachten te krijgen waren, omdat de betrokkenen 
naar het bedrijfsleven gingen, waar zij tenminste het dubbele konden 
verdienen. De minister kondigde aan, dat het georganiseerd overleg 
betreffende de onderwijzerssalarissen op het punt stond te beginnen. 
En in een redevoering op een onderwijscongres in Groningen, begin 
maart 1946, had Van der Leeuw aan zijn toehoorders gezegd, dat hij 
zich voorstelde te bevorderen dat de onderwijzerssalarissen zouden 
worden verbeterd, „indien mij verdere verantwoordelijkheid gegeven 
mocht worden”.29 Bij het debat in de Tweede Kamer haalde Van 
Sleen deze passage aan. De minister lichtte zijn voorbehoud toen toe 
als een gevolg van „parlementaire bescheidenheid” ; als een verkiezïngs- 
manoeuvre -  zoals hier en daar was verweten -  was dat voorbehoud 
geenszins bedoeld, aldus de minister.
In de Eerste Kamer beperkte men zich meer tot het wetsontwerp zelf. 
Bij degenen die bezwaar maakten, kwam wat meer nadruk te liggen 
op de onjuistheid van de handelwijze om nu op grond van een toch 
zeer verschillende motivering een als tijdelijk bedoelde voorziening ten 
tijde van een overcompleet aan onderwijzers te verlengen; Woltjer 
(ARP)30 sprak op 28 mei 1946 in de Eerste Kamer van een denatu- 
rering van de regeling van 1936. Cramer (SDAP-PvdA)31 nam het 
wetsontwerp in bescherming. Hij betwijfelde, of men met een stijgend 
tekort aan onderwijzers rekening moest houden en wees erop, dat een 
wettelijke regeling wel vaker een geheel andere ratio kreeg dan de aan
vankelijke; hij wees op de wet van 22 november 1918, waarin, naar 
de considerans zei in verband met het gebrek aan gevangenisruimte, 
de mogelijkheid werd geschapen iedere gevangenisstraf in gemeen
schap te doen ondergaan; korte tijd later was het tekort aan ge
vangenisruimte verdwenen, maar nog steeds werd gevangenisstraf, 
indien wenselijk, in gemeenschap ondergaan op grond van die wet 
van 1918.
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Ook in de Eerste Kamer werd het wetsontwerp zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen; nog de volgende dag, 29 mei 1946, werd de 
wet vastgesteld, Stbl. G 136.

6. De radio32

De bezettende macht had de omroeporganisaties aanstonds onder 
scherpe controle van de „Rundfunkbetreuungsstelle” geplaatst. Eind 
1940 was een concentratie totstandgekomen, waarna de omroep
organisaties op 12 maart 1941 waren ontbonden.
Zowel in Londen als in bezet Nederland hebben voorstanders van een 
terugkeer van het vooroorlogse op zuilen steunende radiobestel en zij 
die pleitten voor een nationale omroep, zich beziggehouden met de 
vraag wat er na de bevrijding met het omroepbestel zou moeten ge
beuren. Zo stelde de regering in Londen in februari 1943 een Radio- 
commissie Terugkeer in, die in september van datzelfde jaar het 
volgende advies verstrekte.
Onmiddellijk na de bevrijding zou alle omroep arbeid moeten worden 
verzorgd door het Militair Gezag; daarna zou er een interim-omroep- 
organisatie moeten komen, eerst nog onder toezicht van het Militair 
Gezag, maar na verloop van tijd zou de minister van Binnenlandse 
Zaken weer, zoals dat vóór 10 mei 1940 het geval was geweest, ver
antwoordelijk worden voor het radiobeleid; dan diende de minister 
terstond voorbereidingen te treffen voor de definitieve vorm van de na
oorlogse omroep en het parlement de gelegenheid te geven zich over 
zijn plannen uit te spreken. Voor de interimperiode bepleitte de 
Radiocommissie Terugkeer de totstandkoming van een praktische 
werkgemeenschap, gevormd door leidende persoonlijkheden uit de 
omroepwereld (in totaal negen) en -  om een zekere eenzijdigheid te 
voorkomen -  uit een tweetal personen die de bezettingstijd buiten 
Nederland hadden doorgebracht; in deze werkgemeenschap zou er 
sprake moeten zijn van gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder dat 
evenwel afbreuk werd gedaan aan de rijkgeschakeerde levensbeschou
welijke opvattingen, die leefden bij het Nederlandse volk.33 De Radio
commissie Terugkeer zocht dus inzoverre aansluiting bij het voor
oorlogse bestel, dat zij vrij snel na de bevrijding de omroeporganisaties 
weer een belangrijke rol wilde laten spelen.
De regering volgde de aanbevelingen van de Radiocommissie niet. 
Minister-President Gerbrandy had al vóór de oorlog als voorzitter van 
de Radioraad, die de minister van Binnenlandse Zaken moest advise
ren, gepleit voor een zeer nauwe samenwerking in de omroep.34 Verder 
onderging de regering sterk de invloed van het Militair Gezag, waar 
veel voorstanders werden gevonden van een omroep naar het model 
van de BBC en waar grote aversie bestond tegen het „gedoe” met de
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omroeporganisaties. Ook bleek de regering niet ongevoelig voor be
richten uit bezet Nederland die tendeerden in de richting van iets 
nieuws op omroepgebied. Met name de Radioraad van de Algemene 
Synode van de Nederlands Hervormde Kerk had zich fel gekeerd tegen 
het vooroorlogse systeem; hij wenste een nationale omroeporga
nisatie, beheerd door een zelfstandig lichaam, via welke de Kerk als 
een van de groeperingen haar invloed moest kunnen laten gelden.35 
Met de uitvaardiging van het KB van 17 september 1944, Stbl. E 118, 
houdende vaststelling van het Tijdelijk Telegraaf-, Telefoon- en Radio- 
besluit, gaf de regering te kennen dat zij op zijn minst de weg voor het 
nieuwe wilde openhouden. In afwachting van nader te treffen voor
zieningen en van het tijdstip waarop aan de wettelijke voorschriften 
uitvoering kon worden gegeven, kwamen alle bevoegdheden omtrent 
de samenstelling en uitvoering van de radioprogramma’s in handen 
van de minister van Algemene Zaken en, zolang deze ten gevolge van 
de stand der krijgsverrichtingen of anderszins nog niet in staat was 
van de bevoegdheden gebruik te maken, in die van het Militair Gezag. 
Het departement van Algemene Zaken was, toen het KB werd uit
gevaardigd, in de persoon van H. van Boeyen verenigd met Binnen
landse Zaken; op 23 februari 1945 -  de dag waarop het tweede kabi- 
net-Gerbrandy totstandkwam -  werd het departement opgeheven en 
kreeg Beel, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, de verant
woordelijkheid.
Het KB liet aan het bevoegde gezag de grootst mogelijke vrijheid 
omdat, zoals de Memorie van Toelichting veronderstelde, in Neder
land het verlangen leefde dat een verdergaande splitsing van het om
roepwezen zou worden gekeerd en dat de omroep naar buiten meer 
als een eenheid zou optreden.36 In feite wilde de regering dus niet 
verder gaan dan regelend op te treden voor een noodzakelijk geachte 
overgangstijd zonder iets definitiefs vast te leggen voor de toekomst. 
De uiteindelijke organisatie van het radiowezen moest natuurlijk voor
behouden blijven aan de goedkeuring van de volksvertegenwoordiging.

De ontwikkeling in bezet gebied sloot enigszins aan bij de gedachte van 
de Radiocommissie Terugkeer. Na vele besprekingen in de jaren daar
aan voorafgaande richtten de door de Duitsers geliquideerde omroep
verenigingen, met uitzondering van de VPRO, op 15 mei 1944 een 
Federatie van Omroepverenigingen op. De Federatie zou uitgaan van 
het herstel van de door de Duitsers aangetaste eigendomsverhoudingen 
(studio’s); zij zou fungeren als overkoepelend orgaan en zij moest zich 
behalve met technische zaken en personeelskwesties bezighouden met 
de coördinatie van de programma’s, programma’s van principiële aard 
echter uitgezonderd. De Federatie was dus bedoeld om te komen tot 
een vergaande samenwerking tussen de bestaande omroepverenigingen,
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zonder dat deze hun eigen identiteit zouden behoeven prijs te geven of 
verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor geestelijk eigendom 
van anderen. De oprichters waren in het bezit van de instemming van 
het episcopaat, de protestants-christelijke partijen, de SDAP en het 
N W .37
Met deze Federatie onderhandelde prof. mr. J. Oranje, hoogleraar aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam, op wie van verschillende zijden 
uit de illegaliteit een beroep was gedaan om als vertrouwensman van 
de regering in Londen aan de voorbereidingen voor het functioneren 
van de radio na de bevrijding deel te nemen; hij had in 1940 kandidaat 
gestaan voor het voorzitterschap van een samenwerkingsorgaan van 
de omroepen en was in het hooglerarenverzet sterk op de voorgrond 
getreden. Toen prof. Oranje in september 1944 tot het College van 
Vertrouwensmannen toetrad -  niet uit hoofde van zijn bemoeienis 
met de radio, maar omdat het College behoefte had aan een anti
revolutionair lid -  en de Londense regering zijn positie als Ver
trouwensman aanvaardde,38 gingen velen aan zijn optreden een of
ficiëler karakter geven; hieraan is het te wijten dat men hem in bezet 
gebied als een regeringscommissaris voor de radio en daardoor als een 
vertolker van het standpunt van de regering ging beschouwen zonder 
dat hij enigerlei opdracht had. Wel was het zo dat de regering ermee 
instemde dat hij als Vertrouwensman zich speciaal belastte met om- 
roepzaken. De onduidelijkheid van Oranjes positie werd na de be
vrijding een bron van ellende.39
De regering in Londen distancieerde zich reeds terstond van de onder
handelingen van Oranje met de Federatie. Zij gaf H.J. van den Broek, 
in Londen belast met de leiding van Radio Oranje, kort voor zijn ver
trek als majoor in het Militair Gezag naar het bevrijde zuiden te ver
staan dat de regering de radiokwestie in eigen hand wilde houden. 
Van den Broek kreeg zelfs op 5 januari 1945, toen hij inmiddels vanuit 
Eindhoven als hoofd van de radiosectie van het Militair Gezag de 
programma’s van de daar als afdeling van het Militair Gezag opereren
de zender Herrijzend Nederland verzorgde, een schriftelijke garantie 
van de regering dat alleen het Militair Gezag bevoegd was tot uit
zenden en dat de mensen in Eindhoven geen contact mochten zoeken 
met de leiders van de omroepverenigingen, in afwachting van een 
grondige zuivering van Hilversum.40
Naast deze ontwikkeling waren er de onderhandelingen tussen de Fe
deratie en prof. Oranje. Weliswaar hield Oranje zich op de vlakte wat 
betrof de organisatie van het omroepbestel in de toekomst, maar hij 
stemde er mee in dat de Federatie onmiddellijk na de bevrijding van 
het noorden de radio-uitzendingen voorlopig zou gaan verzorgen. Op 
5 mei 1945 namen de omroepverenigingen namens de Federatie als de 
wettige eigenaressen de studio’s te Hilversum in bezit. Verklaard werd
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dat het gezag in de omroep nu berustte bij de Federatie, tot welke ver
klaring de Federatie door prof. Oranje was gemachtigd; in een aanplak
biljet werd hiervan kennis gegeven.41 Uitzendingen konden echter not 
niet platshebben, onder meer vanwege het ontbreken van electriciteit. 
Op 8 mei, ’s middags, verscheen Van den Broek in de AVRO-studio, 
waar het Federatiebestuur, in afwachting van zijn aangekondigde 
komst, bijeen was. Met een beroep op het KB E 118 stelde Van den 
Broek dat alleen het Militair Gezag bevoegd was tot het doen van 
radio-uitzendingen en dat het Militair Gezag de Federatie niet er
kende; zijns inziens had prof. Oranje zijn bevoegdheden overschreden. 
Hij deelde mee de studio’s te zullen vorderen en dat dan de bestuur
ders van de omroeporganisaties de gebouwen niet meer zouden mogen 
betreden. Het Federatiebestuur, in volle bevrijdingsroes en juist daar
door door het optreden van Van den Broek onthutst, wist Van den 
Broek ertoe te bewegen geen stappen te doen eer hij met prof. Oranje, 
die die dag niet in Hilversum vertoefde, en daarna nog eens met het 
Federatiebestuur had gesproken.42
Tegen deze afspraak in43 liet Van den Broek nog in de avond van die
zelfde 8 mei de studio’s toch vorderen. Zoals hij zich later herinnerde, 
had hij hiervoor twee redenen: hij moest voorkomen dat met het oog 
op de zuivering allerlei belastend materiaal uit de gebouwen zou ver
dwijnen, en op grond van de instructie die hij van de regering had ge
kregen, voelde hij zich verplicht iets te doen, nu de Federatie de re
gering voor een voldongen feit wilde plaatsen.44 In de avonduren van 
9 mei vond de bespreking plaats tussen prof. Oranje en Van den Broek. 
Prof. Oranje drong erop aan dat de bestuurders van de omroep
verenigingen weer toegang kregen tot hun eigen gebouwen, hetgeen 
Van den Broek toestond -  de vordering hoefde dus niet onmiddellijk 
ongedaan te worden gemaakt; dat gebeurde pas in een later stadium, 
najaar 1945. De inschikkelijkheid van Van den Broek kan alleen 
worden verklaard uit het feit dat hij de positie van de omroepver
enigingen heeft onderschat en op grond van de instructies, die hij be
gin 1945 van de regering had gekregen, heeft gemeend zonder meer 
over die verenigingen te kunnen heenstappen; of die instructies nog 
golden, nu er een nieuw kabinet was en een nieuwe minister, nl. die 
van Binnenlandse Zaken, de verantwoordelijkheid droeg, daarvan had 
Van den Broek zich niet vooraf vergewist. Beel bleek in ieder geval niet 
op de hoogte van zijn optreden; toen hij ervan hoorde, keurde hij het 
af. Tijdens het gesprek met Van den Broek deelde prof. Oranje mee 
dat hij in Amsterdam de Minister-President en de minister van Bin
nenlandse Zaken had gesproken en dat de ministers daar hadden op
gemerkt dat de handelwijze van Van den Broek naar niets leek45 en 
dat zij hem lieten verzoeken niets te doen, totdat er op 18 mei een be
spreking had plaatsgevonden met de minister van Binnenlandse Zaken.
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Al betrof de desavouering het optreden van Van den Broek en niet 
de zaak zelf, deze gang van zaken bevestigt de stelling dat de omroep
verenigingen, die zich op het standpunt van rechtsherstel konden 
plaatsen, niet zonder meer konden worden gepasseerd.46 
Uit het verdere verloop bleek dat de omroepverenigingen in de lift 
hebben gezeten. Tijdens de bespreking op 18 mei en zes dagen later 
tijdens een nieuwe bijeenkomst wilde Beel weliswaar niet met de Fe
deratie in zee gaan, omdat die te zeer een afspiegeling was van het 
oude omroepbestel, maar verzocht hij toch prof. Oranje voor de over
gangstijd een burgerlijke commissie samen te stellen, die de verzorging 
van de radio-omroep op zich zou nemen. In de uitgewerkte visie van 
Oranje zou er een Commissie voor de Radio-omroep komen onder 
zijn leiding, waarin van iedere omroepvereniging één vertegenwoor
diger zitting zou nemen als representant van de betreffende vereniging. 
De Commissie, bijgestaan door de omroepverenigingen, zou onder 
verantwoordelijkheid van de minister de programma’s samenstellen 
en uitzenden. De omroepverenigingen, hoewel niet geestdriftig, stem
den met het plan in om zo snel mogelijk de uitzendingen van start 
te kunnen laten gaan.
Op 30 mei accepteerde de minister de Commissie, met dien verstande 
dat de Commissie niet mocht worden bijgestaan door de omroep
verenigingen en dat de leden uitsluitend vertegenwoordigers en geen 
mandatarissen van de verenigingen zouden zijn. In een door de mi
nister goedgekeurd communiqué van 1 juni 1945 werd meegedeeld 
dat de Commissie met ingang van 1 juli de uitzendingen zou gaan ver
zorgen.47 Tegelijkertijd waren met Herrijzend Nederland de bespre
kingen over de aflossing van de wacht op gang gekomen.
Inmiddels had de urgentiecommissie van de Synode van de Nederlands 
Hervormde Kerk aan de predikanten het parool „nulla communio” 
ten aanzien van de Commissie gegeven; de Synode, in die tijd voor een 
groot deel beheerst door zgn. doorbraakdominees, kon zich niet ver
enigen met de voor de overgangstijd gekozen oplossing, omdat zij hier
in teveel een herstel van het oude bestel bespeurde. De Centrale Com
missie voor het Vrijzinnig Protestantisme sloot zich hierbij aan.48

Deze geluiden kregen door het optreden van het nieuwe kabinet- 
Schermerhorn-Drees in de loop van juni een extra accent en dreigden 
mede de doodsteek te worden voor de restauratie op radio-gebied.
In het nieuwe kabinet hadden met name Schermerhom en Van der 
Leeuw, leden van de Nederlandse Volksbeweging, uitgesproken me
ningen over de noodzaak van een nationale omroep. De opvattingen 
van Van der Leeuw zijn reeds in paragraaf 1 van dit hoofdstuk ter 
sprake gekomen. De ideeën van Schermerhom waren al lang vóór 
1940 gerijpt; vanaf 1926 had hij nauwe banden met de VPRO, de
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omroepvereniging die principieel tegenover de andere omroepvereni
gingen stond en de doorbraak naar een nationale omroep verdedigde; 
en ook had hij deel uitgemaakt van het moderamen van de Centrale 
Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme. Drees bv. achtte het 
daarentegen niet mogelijk en wenselijk de omroepverenigingen te 
laten verdwijnen.49
Schermerhom en Van der Leeuw waren fel gekant tegen de bestaande 
omroepverenigingen, zowel tegen deze instellingen als tegen een aantal 
bestuurders ervan, in het bijzonder tegen Willem Vogt en P.A.M. Speet, 
directeur van resp. de AVRO en de KRO. Zij wilden eerst hun zuive
ring afwachten, alvorens met hen te spreken,50 Vogt had al op 21 mei 
1940 alle Joodse medewerkers van de AVRO ontslagen zonder dat 
daarop door de Duitsers op dat moment was aangedrongen. Evenals 
Vogt had Speet vrij spoedig een welwillende houding tegenover de 
bezetter aangenomen, in de hoop zo zijn omroep te kunnen behou
den.51
Een van de eerste daden van Schermerhom was, zoals hij in zijn pro- 
gramma-rede van 27 juni aankondigde, het overbrengen van de radio 
van Binnenlandse Zaken naar Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
het departement van Van der Leeuw.52 Deze overgang lag in de lijn 
van het streven van het kabinet om van het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen de centrale plaats te maken, vanwaaruit de 
volksopvoeding zou worden gestimuleerd en gecoördineerd. 
Schermerhom en Van der Leeuw hebben met voortvarendheid ge
tracht de radio een nieuwe status naar hun ideeën te bezorgen. Maar 
ook zij zouden spoedig stuk lopen op de eis van rechtsherstel, waaraan 
de omroepverenigingen onverbiddelijk vasthielden. Men kan zich 
moeilijk aan de indruk onttrekken dat met name voor Schermerhom 
de radiokwestie vitale betekenis had in het gehele proces van poli
tieke en maatschappelijke vernieuwing, zoals de Nederlandse Volks
beweging die in de zomer van 1945 op gang probeerde te brengen. 
Voor deze kwestie had hij in ieder geval een hevige belangstelling. Hij 
bemoeide er zich ook naar buiten zeer intensief mee, hoewel het KB 
E 118 van september 1944 in deze geen rol toekende aan de Minister
president; staatsrechtelijk deed Schermerhom dus meer dan men van 
de Minister-President mocht verwachten!
Reeds op 15 juni ging het gerucht dat Schermerhom, de aankomende 
Minister-President, zich tegen een terugkeer van de omroepverenigin
gen had uitgelaten.53 De figuur van de Commissie, waarin de omroep
verenigingen weliswaar als zodanig ter zijde waren gelaten, maar 
waarin wat de personen betrof toch bindingen bestonden met deze 
verenigingen, verloor snel aan betekenis. Medio juni werd nog wel 
papier beschikbaar gesteld voor het we der verschijnen van de omroep- 
gidsen en op 1 juli verschenen deze dan ook weer, zij het nog zonder

529



programma’s. Maar het nieuwe kabinet besloot op 26 juni de over- 
gang van de radio van het Militair Gezag naar de Commissie opnieuw 
te doen uitstellen, thans tot 1 augustus, om meer tijd te hebben voor 
overleg met de Commissie: de regering wenste niet akkoord te gaan met 
de samenstelling van de Commissie, zoals Beel die had goedgekeurd.54 
Hierna ging het personeel van Herrijzend Nederland per 11 juli van 
Eindhoven over naar Hilversum om vandaaruit de uitzendingen -  
met behulp van de aanwezige apparatuur beter -  te verzorgen.55 Hier
door kreeg het doorbraakelement onder het personeel in Hilversum 
meer accent.
Men mag veilig aannemen dat Schermerhom en Van der Leeuw wat 
de overgangstijd betrof verder wilden gaan dan de Londense regering, 
die een regeling had voorgestaan die niet op de definitieve inrichting 
van het omroepbestel vooruit zou lopen. De nieuwe ministers daar
entegen wensten een zodanige regeling dat hun eigen visie ten grondslag 
lag aan de toekomst op radiogebied, ook al had een volwaardig par
lement het recht die toekomst te sanctioneren. De tijdens de bezetting 
tot uiting gekomen saamhorigheid van het Nederlandse volk was voor 
hen voldoende aanwijzing dat er van een weg terug geen sprake meer 
mocht zijn. In hun afwijzen van de bestaande omroepverenigingen 
voelden zij zich gesterkt door de houding van de Algemene Synode 
van de Nederlands Hervormde Kerk. Ook de pers stimuleerde hen in 
de richting van de nationale omroep. Alleen het dagblad Trouw keerde 
zich fel tegen wezenlijke veranderingen in het bestel. Andere bladen, 
die geestesstromingen vertegenwoordigden, hielden zich althans in 
het begin, op de vlakte, kennelijk in afwachting van de uitkomsten van 
het gistingsproces. Daarentegen lieten Het Parool, Je Maintiendrai, 
Christofoor en Vrij Nederland duidelijk blijken een nationale omroep 
te verwelkomen.

Op 5 juli brachten de ministers Schermerhom, Van der Leeuw en Beel 
een bezoek aan de AVRO-studio, waar zij een onderhoud zouden 
hebben met prof. Oranje.56 Dat onderhoud begon ’s morgens en duurde 
tot kwart voor drie in de middag. Daama begaf Schermerhom zich 
naar de vergadering van de omroepbestuurders in dezelfde studio en 
stond hen gedurende tien minuten te woord. Hij deelde mee dat 
Oranje van zijn functie was ontheven -  hij zei: „Prof. Oranje is teveel 
een der uwen” -  en dat de regering zou streven naar een oplossing die 
voor de omroepverenigingen wel niet aangenaam zou zijn. Hij wilde 
aan de gevormde Commissie toevoegen twee vertegenwoordigers van 
de Nederlands Hervormde Kerk -  die zich niet thuis voelde bij de 
NCRV -  en twee ambtenaren, een van Binnenlandse Zaken en een 
van Algemene Zaken, dit om stromingen die na de oorlog waren op
gekomen, in de Commissie te doen zijn vertegenwoordigd; in wezen
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kwam het er op neer dat ook de stem van de voorstanders van de 
nationale omroep moest worden gehoord. Vooral Van der Leeuw 
kreeg bij deze gelegenheid een hooglopend conflict met Oranje over 
de bij de gevestigde verhoudingen bereikbare eenheid in de radio. 
Oranje wilde in belangrijk grotere mate tegemoet komen aan de om
roeporganisaties dan Van der Leeuw en Schermerhom wensten te aan
vaarden. Oranje was uiteraard zeer gegriefd over deze behandeling. 
Hij voelde zich „weggeschopt”.57 Tegenover de omroepbestuurders 
zei Schermerhom toe geen definitieve stappen te zullen nemen dan na 
eerst de verenigingen te hebben gehoord.
Inmiddels nam de regering via het Militair Gezag een tweede maat
regel tegen de omroeporganisaties. De organisaties ontvingen van de 
Staf van het Militair Gezag een brief „te velde 6 juli”, waarin werd 
meegedeeld dat de papiertoewijzing voor de omroepgidsen werd in
getrokken, nadat het Militair Gezag de minister van Binnenlandse 
Zaken had „gehoord” ; dit besluit hield in, aldus werd toegevoegd, dat 
„U met Uw omroepgids niet kunt verschijnen”. De omroepverenigingen 
protesteerden tegen deze maatregel, waarbij de papierdistributie werd 
gebruikt als „omroep-politiek middel”.58 Ook het dagblad Trouw 
keurde de beslissing onder de kop „In naam van het recht, doe open 
de poort” scherp af.59
Op 10 juli kreeg het gesprek van 5 juli een vervolg, nu in Den Haag; 
de brief van 6 juli van het Militair Gezag hadden de omroepen toen 
nog niet ontvangen en er werd van de zijde van het kabinet met geen 
woord over gerept. Tussen tien en twaalf uur werd gesproken over 
al hetgeen was gepasseerd en toen om twaalf uur aan de orde zou 
komen wat er zou moeten gaan gebeuren, hadden de ministers geen 
tijd meer; men zou later opnieuw bijeenkomen, maar dat is niet meer 
gebeurd.60
Op 17 juli zou de Ministerraad omtrent het radiobestel een besluit 
nemen. De ministers Meynen, Drees en Vos, die het meest represen
tanten van de oude geestesstromingen waren, nl. die welke werden 
belichaamd door de ARP en de SDAP, hadden bezwaren tegen wat 
Van der Leeuw voorstelde. Een week later, op 24 juli hield de Mi
nisterraad zich opnieuw met de radiokwestie bezig, nadat Van der 
Leeuw zijn voorstel had gewijzigd. De resultaten van het overleg 
binnen het kabinet maakte Schermerhom op 27 juli voor de radio 
bekend.61 Er zou een omroep worden opgericht -  de tijdelijke Stich
ting Nederlandse Radio-Omroep in Overgangstijd - , „die in de over
gangstijd als geheel naar buiten optreedt, terwijl toch de geestelijke en 
maatschappelijke stromingen hierin, zonder invloed van staatswege, 
volledig tot hun recht kunnen komen...  In het Bestuur van deze 
Stichting worden in de eerste plaats 5 leden aangewezen; uit het 
Bestuur van ieder der 5 omroepverenigingen één. Zij worden in het
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Stichtingsbestuur benoemd op grond van hun kwaliteit van Bestuurs
lid eener Omroepvereeniging. Door hun activiteit in het Stichtings
bestuur kunnen de Omroepvereenigingen hun wil tot samenwerking 
tot uitdrukking brengen en tevens mag worden aangenomen, dat zij 
ervoor zullen zorgen, dat de overwegingen, zoals die voor de Omroep
vereenigingen bij alle problemen gelden, bij de beslissingen van het 
Stichtingsbestuur behoorlijk tot hun recht komen. Naast deze Bestuurs
leden van Omroepvereenigingen zullen worden uitgenoodigd om toe 
te treden tot de Stichting: iemand, behoorende tot het katholieke
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Uit: Je Maintiendrai 27 juli 1945. 
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volksdeel, de voorzitter van de interkerkelijke radio-commissie, een 
vooraanstaand sociaal-democraat en de voorzitter van de Federatie 
van Kunstenaarsvereenigingen.” Mr. L.A. Kesper, griffier van de 
Tweede Kamer en waarnemend secretaris-generaal van het departe
ment van Binnenlandse Zaken, zou als neutrale voorzitter optreden.
Het plan om de radio niet alleen aan de oude omroepen over te laten 
had dus een andere uitwerking gekregen dan Schermerhom zich op 
5 juli had voorgesteld. De samenstelling van het Stichtingsbestuur 
was er de oorzaak van dat de Ministerraad twee vergaderingen nodig 
had om tot een besluit te komen. Aanvankelijk waren naast bestuurs
leden van de omroepverenigingen mensen aangezocht, die geen enkele 
relatie hadden met de radiowereld, noch met de richtingen. Daarmee 
hadden Drees en Vos kennelijk moeite. Meynen meende dat de positie 
van Kesper niet kon worden beschouwd als een neutrale; Kesper was 
vrijzinnig-democraat en zou zijn stempel drukken op het bestuur. Ook 
wenste Meynen eerst opheldering over de behandeling van prof. 
Oranje. In de vergadering van 24 juli pleitte hij ervoor, nadat hij op 
21 juli met Schermerhom, Van der Leeuw en Beel over deze kwestie 
apart had gesproken, dat prof. Oranje opnieuw een kans zou krijgen. 
Ook in de bijeenkomst van de Raad van Binnenlands Bestuur had hij 
het voor Oranje opgenomen. Schermerhom en Van der Leeuw wensten 
Oranje echter niet als voorzitter, wel wilden zij met hem praten om een 
en ander in het juiste verband te plaatsen. Omdat de Raad zich hierbij 
neerlegde, drong Meynen niet langer aan en accepteerde ook hij 
Kesper als voorzitter. Aan de bezwaren van Drees en Vos was inzo- 
verre tegemoetgekomen dat het bestuur nu op een wat ruimere leest 
was geschoeid, doordat er enkele personen bij waren genomen die 
geen bestuurslid van de omroepverenigingen waren, maar wel uit 
dezelfde sfeer kwamen. De Ministerraad stemde in met de volgende 
samenstelling van het Stichtingsbestuur: naast vijf omroepbestuurders 
prof. dr. W. Banning (namens het sociaal-democratische volksdeel), 
prof. dr. N.A. Donkersloot (voorzitter van de Federatie van Kunste
naarsverenigingen), L. de Jong (Radio Oranje), pastoor I.P.J. Kaars- 
garen (namens het katholieke volksdeel), mr. G.E. van Walsum (voor
zitter van de interkerkelijke radio-commissie) en Kesper. L. de Jong 
verdween weer snel van het toneel; in zijn radiotoespraak van 27 juli 
vermeldde Schermerhom hem niet, waarom is onduidelijk.
De dag na die toespraak trok Reinink, handelend als gemachtigde van 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, naar een 
Haagse notaris om de Stichting op te richten. Haar geldmiddelen zou
den bestaan uit bijdragen uit de opbrengst van „de van Rijkswege te 
heffen retributie wegens het gebruik van radio-ontvangstinrichtingen” 
en uit suppletoire bijdragen uit de Rijksschatkist. Het Stichtingsbestuur 
zou voor zijn handelingen verantwoording schuldig zijn aan de mi-
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nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De bedrijfsvoering 
van de Stichting zou berusten bij een bedrijfsraad, samengesteld uit 
directeuren, te benoemen en te ontslaan door de minister. De bedrijfs
raad moest de aanwijzingen van de voorzitter van het Stichtings
bestuur volgen, maar was aan het Stichtingsbestuur zelf verantwoor
ding verschuldigd.62
Volgens Kesper moesten de voor- en tegenstanders van een nationale 
omroep in het Stichtingsbestuur gelijk in aantal zijn. Omdat van de 
omroeporganisaties de VPRO tegen een terugkeer van de omroep
organisaties volgens het oude bestel was, leek hem dat de vertegen
woordiger van het katholieke volksdeel een voorstander van de KRO 
moest zijn; dit was zijns inziens het minst gevaarlijk, omdat algemeen 
werd erkend dat, als men sprak van bestaansgronden, er voor de KRO 
een was. Het pakte echter anders uit. In plaats van Kaarsgaren werd 
mr. G.L.A. Schlichting benoemd en deze kon niet worden beschouwd 
als voorstander van de terugkeer van de organisaties. De meerderheid 
van het Stichtingsbestuur stond dus meer aan de kant van de ver- 
nieuwingsdenkbeelden. Bovendien werden in overleg met Van der 
Leeuw door Kesper directeuren aangewezen, die zeker niet als voor
standers van de omroeporganisaties konden gelden; onder hen nam 
ds. E.D. Spelberg (VPRO), promovendus van Van der Leeuw te 
Groningen, een vooraanstaande plaats in, daar hij programmadirec
teur werd.
Oprichting en inrichting van de Stichting, geheel buiten elk overleg 
met de omroeporganisaties geboren, gaf aanleiding tot felle protesten, 
allereerst van de omroepverenigingen. Deze hadden opgemerkt dat 
wat Schermerhom voor de radio op 27 juli had gezegd, in de Stich
tingsakte op een aantal punten anders en voor hen ongunstiger was 
geregeld.63 Op 31 juli wendden de omroeporganisaties zich in een 
brief tot de Minister-President64 en wezen hem erop dat zij nu zouden 
moeten beslissen of zij al dan niet aan de Stichting zouden mee
werken; vervolgens formuleerden zij de punten, omtrent welke zeker
heid moest worden verkregen alvorens een beslissing mogelijk zou 
zijn: vrijheid van de verenigingen ten aanzien van de programma- 
stof, ieder voor het haar aangewezen deel; herverschijnen van de 
omroepgidsen; overwegend aandeel in de dagelijkse leiding en in de 
directie van de Stichting; voordracht door de verenigingen van de
genen die haar in het Stichtingsbestuur zouden vertegenwoordigen. 
Twee weken later antwoordde Schermerhom met een excuus voor de 
gewekte schijn, alsof de regering en speciaal de Minister-President 
de omroeporganisaties op laatdunkende wijze zou behandelen. Hij 
wees Kesper aan om verdere besprekingen over de genoemde punten 
te voeren.65 Van die besprekingen zou het afhangen, of de Stichting 
levensvatbaar zou worden. Die kans leek zeer gering, zeker toen eind
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augustus de NCRV en de AVRO iedere medewerking aan de Stichting 
weigerden, zoals die er op dat moment uitzag.68
Het ongedaan maken van de vordering van de studio’s door het 
Militair Gezag -  formeel pas in het najaar van 1945 -  en het over
brengen van Herrijzend Nederland per 11 juli 1945 naar diezelfde 
studio’s hadden een juridisch ongekende situatie doen ontstaan. Her
rijzend Nederland zat in Hilversum louter de facto, ingevolge tole
rantie van de eigenaressen, de omroepverenigingen. Haar rechtsherstel, 
door Kesper steeds als noodzakelijk verdedigd,67 was nu ook door het 
kabinet als onvermijdelijk aanvaard. En hiermee kon men geen op
lossing doordrijven, die geheel tegen de omroeporganisaties indruiste. 
Zowel in het katholieke als in het socialistische kamp was men, mede 
in verband met de vernieuwingstendensen, gebrand op een compromis. 
In anti-revolutionaire kring lag dat geheel anders. Dat bleek wel uit 
een eind juli verschenen commentaar in Trouw: „De radiostrijd ont
brand”, waarin het fait-accompli van de Stichting onaanvaardbaar 
werd verklaard; de radio werd zo een prooi van de moderne eenheids- 
waan, heette het. Daartegenover pleitte Trouw ervoor dat de radio in 
handen bleef van geestelijk duidelijk gekleurde organisaties, die vrij 
stonden tegenover de overheid; „want de voorlichting des volks is 
geen Overheidstaak, maar roeping en recht van de vrije maatschappij. 
Die roeping en dat recht worden thans ter zijde gesteld.”68 
Met dit al lag in deze gang van zaken een kentering besloten ten 
gunste van de omroeporganisaties, zij het dan in de „gebrekkige en 
zielige” vorm69 van de pas opgerichte Stichting. Zij vloeide voort uit 
de omstandigheid dat de Stichting niet zonder medewerking van de 
omroeporganisaties, eigenaressen van de studio’s en civielrechtelijk 
bevoegd Herrijzend Nederland buiten de deur te zetten, kon worden 
doorgedrukt. Hierbij kwam dan dat juist in de maand augustus ernstig 
werd gestreefd naar een zo snel mogelijke liquidatie van het Militair 
Gezag en dat men zelfs overwoog de buitengewone staat van beleg niet 
te gaan verlengen, als deze automatisch op 4 september zou aflopen. 
Die verlenging is uiteindelijk toch doorgegaan, maar de noodzaak was 
aanwezig tijdig een burgerlijke voorziening gereed te hebben. Begin 
augustus beëindigden de omroeporganisaties de Commissie voor de 
Radio-Omroep. In overleg met Herrijzend Nederland werd een weg ge
vonden om het personeel voorshands te doen samenvloeien.70 
De besprekingen tussen Kesper en de omroepverenigingen betroffen 
allereerst de vraag, of de verenigingen bij toetreding enige autonome 
werkzaamheid daarin zouden overhouden. De vraag was nu niet meer 
zo zeer, of de luisteraarsverenigingen een plaats moesten hebben in het 
omroepbestel, maar of de omroepverenigingen nog dienden te worden 
beschouwd als vertegenwoordigers van geestelijke en maatschappelijke 
stromingen, die zij in het verleden representeerden.71 Het kabinet
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bleek het representatieve karakter van de KRO en de VARA te willen 
erkennen, maar het twijfelde wegens de houding van de Synode van de 
Nederlands Hervormde Kerk ten aanzien van de NCRV. Voor de 
AVRO zag het kabinet helemaal geen plaats. De AVRO stelde daar
tegenover de eis van rechtsherstel en de handhaving van de bestaande 
wettelijke regelen, met name op het punt van de zendtijdverdeling. 
Na besprekingen erkende het kabinet de vier omroeporganisaties; het 
wilde de AVRO beschouwen als vertegenwoordigster van de huma
nistische stroming, een kwalificatie die de AVRO evenwel afwees, 
daar zij algemeen wenste te blijven.
De volgende kwestie betrof de verdeling van de zendtijd. Voor de 
oorlog verzorgden de AVRO, de NCRV, de KRO en de VARA ieder 
20°/o van de beschikbare zendtijd; 15% was bestemd voor een alge
meen programma, waarvoor elk van de vier organisaties bij toerbeurt 
zorgde; de resterende 5% kwam ten goede aan kleine omroepen zoals 
de VPRO. Indirect vernamen de organisaties dat er een plan gereed 
lag, waarbij voor de KRO en de NCRV ieder ruim 12 uur beschik
baar zou zijn, waarvan evenwel 7V2 uur voor kerkelijke uitzendingen 
en 4V2 voor andere uitzendingen van principiële aard; de VARA 
zou bijna 7 uur krijgen. Daarop legde de voorzitter van de KRO, prof. 
dr. J. Kors o.p., de zaak voor aan het episcopaat. Kors kreeg ten 
antwoord dat de bisschoppen wensten dat met alle krachten zou wor
den gestreefd naar een herstel van de autonome werkzaamheid van de 
KRO met de daartoe nodige zendtijd, zulks overeenkomstig de doel
stelling: het uitdragen van de katholieke levensbeschouwing op alle 
gebied, dus niet alleen op het gebied van kerkelijke uitzendingen, 
maar ook op cultureel gebied. Dit standpunt van de bisschoppen liet 
aan duidelijkheid niets te wensen over: het vroegere radiobestel was 
te prefereren; de oorspronkelijke plannen van de Federatie konden 
er nog mee door, maar het gezamenlijk dragen van verantwoordelijk
heid voor de radioprogramma’s, zoals het kabinet het zich voorstelde, 
was uitgesloten.
Kort hierop kwam de Generale Synode van de Nederlands Hervormde 
Kerk bijeen; ook Schermerhom was aanwezig. De Synode sprak zich 
uit vóór de nationale omroep.72 In katholieke kring werd deze uit
spraak beschouwd als een tegenzet van de voor de doorbraak gepor
teerde dominees op de toen in beperkte kring bekend geworden brief 
van het episcopaat. Het Vrije Volk kwam met een kritisch commentaar 
op het standpunt van de Synode, nu speciaal ten gunste van het behoud 
van de VARA.73 Dat Trouw afstand nam van de opstelling van de 
Synode, behoeft geen betoog.74
De zendtijdbesprekingen leverden geen resultaat op. Wel had de KRO 
in een onderhoud met Kesper doen weten tot een aanzienlijk offer in 
vergelijking tot de vooroorlogse zendtijd -  65 uur -  bereid te zijn, maar
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het minimum was 22 uur. Zo bleef deze zaak hangen tot begin no
vember.
Herrijzend Nederland, de afdeling van het Militair Gezag, was in die 
dagen nog steeds de enige omroep.75 Zij stond geheel achter het streven 
van de Nederlandse Volksbeweging en de ministers Schermerhom en 
Van der Leeuw. Kesper daarentegen bleek een redelijk compromis na 
te streven; zo had hij van meet af aan erkend dat de omroeporganisa
ties allereerst recht hadden op rechtsherstel; ook erkende hij dat het 
een fout van de Stichtingsakte was dat de directeuren door de mi
nister moesten worden benoemd; deze benoemingen en die welke in
middels reeds onder voorbehoud door hem waren gedaan, dienden in 
handen te liggen van het Stichtingsbestuur.
Op 10 oktober kwam een KB, Stbl. F  226, tot stand, waarbij in het 
Londense KB E 118 de regeling werd gewijzigd van de wettelijke 
mogelijkheid om de verplichting op te leggen tot betaling van een 
luisterbijdrage aan het staatsbedrijf van de PTT, welke bijdrage 
diende „ter bestrijding van de exploitatiekosten der omroep”. De 
minister kon nu een uitvoeringsregeling maken, die in de plaats zou 
komen van de bezettingsregeling op dit stuk. Van deze bevoegdheid 
maakte de minister bij beschikking van 26 oktober 1945 gebruik. Met 
invoering van de luisterbijdrage per 1 november 1945 werd de finan
ciering van de omroep in belangrijke mate overgeheveld van de par
ticuliere bijdragen aan de organisaties naar een publiekreohtelijke 
heffing, over welker verdeling of besteding de staat zeggenschap kreeg. 
Er is wel eens opgemerkt dat hierdoor „een in hoge mate praejudi- 
ciërende invloed op de definitieve regeling van den omroep in Neder
land” werd uitgeoefend.76 Maar bovendien had de invoering van de 
luisterbijdrage ten gevolge dat de financiering van de uitzendingen 
van Herrijzend Nederland vanaf 1 november 1945 niet meer ge
schiedde door het Militair Gezag, maar door de Stichting Radio 
Nederland in Overgangstijd, zoals de Stichting officieel was komen te 
heten.77
Hierdoor en misschien mede doordat Kors openbare bekendheid had 
gegeven aan de brief van het episcopaat omtrent de radio,78 kwam er 
meer schot in de zaak. Plotseling werden de KRO, de NCRV en de 
VARA uitgenodigd voor een bespreking met de ministers Schermer
hom en Van der Leeuw op 8 november 1945. Van de wens van Het 
Parool, kort daarvoor geuit, dat „de radio ook in den overgangstijd, 
de uiting en de drager zal zijn van een nieuw nationaal leven, dat ons 
volk stuwt en helpt bij het vinden van den nieuwen vorm van samen
werking”, zou niet veel meer terecht kunnen komen.79 
Tevoren hadden de omroeporganisaties onderling overeenstemming 
bereikt over hetgeen zij zouden voorstellen. Overeenkomstig het Zend- 
tijdbesluit wilden zij de voorbereiding van de programma’s in handen
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zien van de omroeporganisaties en de totale uitvoering zou dan worden 
ondergebracht bij de Stichting Radio Nederland in Overgangstijd. 
Men zou een programma-coördinatie-commissie aanvaarden om een 
harmonisch geheel te verkrijgen, om doublures te voorkomen en om te 
waken voor het culturele peil van de uitzendstof. Men verwachtte 
weliswaar niet dat dit voorstel zou worden aanvaard, maar de mi
nisters namen er spoedig toch genoegen mee. Omtrent de uitzendingen 
van de Stichting zelf verschilde het standpunt van de KRO en de 
VARA enerzijds van dat van de NCRV en de AVRO anderzijds; de 
eerste twee wilden dergelijke uitzendingen aanvaarden, de twee an
dere niet. Als oplossing werd vastgesteld dat zij geen principiële stof 
zou uitzenden en dat elke omroepvereniging een veto-recht zou heb
ben: de Stichting zou niet iets mogen uitzenden, waartegen een van de 
verenigingen op grond van haar levensbeschouwing bezwaar kon 
hebben. Toen dit laatste punt nader werd gepreciseerd na afloop van 
de vergadering in Den Haag, schrok het kabinet terug voor de hier 
gedane concessie. Het was nog liever bereid de NCRV, die het sterkst 
vasthield aan het veto-recht, zendtijd te geven buiten de Stichting om 
dan om de mogelijkheid weg te nemen dat de Stichting principiële stof 
zou kunnen uitzenden en om in dit verband een veto-recht te aan
vaarden. De NCRV heeft hierop verklaard binnen de Stichting te 
blijven en aan het eenmaal toegestane veto-recht vast te houden. 
Hiervoor zwichtte het kabinet toen; het hield zich evenwel het recht 
voor om op korte termijn een wetsontwerp in te dienen, waarbij het 
toegezegde recht van veto ongedaan zou worden gemaakt.
De hoofdlijnen van het bereikte compromis werden op 17 november 
in een officieel communiqué gepubliceerd. Het in hoofdzaak op de ver
gadering van 8 november bereikte compromis werd weergegeven in 
notulen van 16 pagina’s. De opvolger van Van der Leeuw, dr. J. Gie- 
len, zou later in de Tweede Kamer opmerken: „de fout is, dat zij niet 
samenvattend de wederzijds aangegane verplichtingen aan het slot 
hebben vermeld in zo duidelijke bewoordingen, dat hier geen mis
verstand mogelijk zou zijn.”80
Op de andere punten werd evenzo een compromis bereikt. De Stich
tingsakte werd gewijzigd;81 een voordrachtsrecht werd voor de om
roepverenigingen vastgelegd; het aantal leden (tot dan toe „tenminste 
9”, zodat de regering eventueel kon bij benoemen, als zij dit wenste; 
het waren er met de voorzitter inbegrepen: 10) werd op 11 gefixeerd; 
het elfde lid zou afkomstig zijn van Radio Oranje, zoals het oude 
voorstel luidde dat door de Ministerraad op 24 juli was aangenomen;82 
de verantwoordingsplicht van het bestuur tegenover de minister werd 
teruggebracht tot de plicht een driemaandelijks rapport aan de mi
nister uit te brengen; een plaats voor de vertegenwoordigers van de 
omroeporganisaties in een dagelijks bestuur werd verzekerd; het al
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gemeen bestuur zou directeuren (een viertal) benoemen; deze di- 
reoteuren vormden een bedrijfsraad, die de aanwijzingen moest volgen 
van het dagelijks bestuur (in plaats van die van de voorzitter), al was 
de voorzitter de enige die het contact zou onderhouden (buiten da- 
gelijks-bestuursvergaderingen) met de bedrijfsraad.
Al bij schrijven van 24 september83 was meegedeeld dat de regering 
de gebouwen en inventarissen zou teruggeven. Maar met de Stichting 
sloten de omroeporganisaties een overeenkomst, krachtens welke de 
Stichting het beheer zou hebben over de gebouwen en de apparatuur. 
Wat de zendtijd betrof, werd het Zendtijdbesluit hersteld -  de KRO 
bv. kreeg weer 65 uur maar de omroeporganisaties stonden aan 
de Stichting zendtijd af. De Stichting kreeg aldus indirect eigen zend
tijd. De mate waarin dit geschiedde, zou worden besproken in de 
Program Coördinatie Commissie. De Kerken zouden zelfstandig zend
tijd ontvangen voor kerkdiensten op zondag.
Ten aanzien van het inmiddels aangestelde personeel zouden geen ver
anderingen worden aangebracht.
Terwijl aanvankelijk de nieuwe toestand op 1 januari 1946 in werking 
zou treden, werd dit opnieuw verschoven. Op zondag 20 januari 
kwam de Stichting met de omroepverenigingen eindelijk in de ether.84 
Daags tevoren waren ook de omroepbladen weer verschenen. Maar 
elk blad kreeg slechts papier voor 25.000 abonné’s, al was het aantal 
intekenaren veel groter. Bovendien ging ook de Stichting een eigen 
omroepblad uitgeven. Dit kreeg eerst evenzo papier voor 25.000 
abonné’s. Het Stichtingsblad bereikte dit aantal spoedig, waarna de 
toewijzing voor alle omroepbladen werd verdubbeld; maar het nieuwe 
blad haalde het dubbele aantal niet, terwijl bv. de KRO-gids al snel 
een wachtlijst moest aanleggen.
Van der Leeuw kondigde de nieuwe regeling omtrent het omroepbestel 
in een toespraak in de rubriek „Excellenties op de brug” op 18 januari 
1946 voor de radio aan.85 Al lag een radicale verandering in de lijn 
van de nationale vernieuwing, zo begon hij, de regering had niet ge
wild bij KB een definitief bestel in te voeren; anderzijds wilde de 
regering ook niet de klok terugzetten, omdat dat een volstrekte negatie 
zou betekenen van hetgeen sinds 1940 was gebeurd. Het doel kon 
alleen zijn een „stap in de richting van een waarlijk Nederlandschen 
Omroep, waarin de Nationale verbondenheid van alle deelen des 
volks, zoo sterk moogelijk zou spreken.” Bovendien moest de re
gering „de rechten van de oude Omroepvereenigingen eerbiedigen, 
voor zover dat in het kader van een Nederlandschen Omroep moge
lijk was” . Maar de vraag, of de oude omroepverenigingen represen
tatief waren gebleven voor de geestesstromingen, waarvan zij vóór 
1940 de woordvoersters waren geweest, had geleid tot een compromis. 
„Voor iemand, die, zooals ik, weinig van compromissen houdt, en
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wiens idealen op dit gebied . . .  heel ergens anders liggen, dan in het 
oude Radiobestel, is het dan ook geen aangename taak, om deze 
regeling tot stand te brengen en te verdedigen”! „Wij hebben getracht 
de Omroepvereenigingen te bewegen tot een vrijwillige samenwerking 
in een algemeen programma, dat door de Stichting Radio Nederland 
in den Overgangstijd in overleg met hen zal worden vastgesteld. Daar
bij zou dan ook nog een stuk zendtijd overblijven, dat elk der ver- 
eenigingen naar vrije verkiezing zou kunnen besteden. . .  Deze opzet 
is mislukt. De Omroepvereenigingen wensten slechts bij wettelijke 
dwang een samenwerking te aanvaarden, bij welke ieder behalve het 
eigene, ook het geestelijk eigendom van een ander zou helpen ver
zorgen.” Het compromis, aldus Van der Leeuw, zette in de Stichting 
naast de omroepverenigingen andere representanten van de grote 
geestelijke richtingen; de Stichting zou de hele uitvoering van het 
radioprogramma hebben; het programma daarentegen zou voor het 
grootste gedeelte worden voorbereid door de verenigingen. „Ook de 
Stichting kan harerzijds programmastof inbrengen. Voor de aan
vaarding daarvan is in het algemeen de toestemming van de meerder
heid der Omroepvereenigingen noodig. Echter kan één der vereeni- 
gingen die aanvaarding tegenhouden, indien zij daartegen bezwaar 
heeft. De verwachting is uitgesproken, dat het aandeel, dat de Stich
ting in de programma-voorbereiding zal hebben, in onderlinge samen
werking zal toenemen.” Van der Leeuw eindigde met twee bezwaren; 
„waarbij de regeering zich niet kan neerleggen”! Vooreerst het veto
recht. Vervolgens de beperking van de zendtijd voor de Kerken tot 
godsdienstoefeningen; hiertegen was een protest gekomen van het 
IKOR (Interkerkelijk Overleg in Radio-aangelegenheden), waarvan met 
uitzondering van de Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gere
formeerde Kerk de protestantse kerken deel uitmaakten en waarin de 
Nederlands Hervormde Kerk een dominerende rol speelde.86 
Zijn geringe enthousiasme voor de regeling liet Van der Leeuw kort 
daarop in een rede te Groningen opnieuw blijken. Ook Schermerhom 
bracht zijn bezwaren in het openbaar naar voren en wel op 24 januari 
in Hilversum voor de NVB; als privé persoon, zei hij daar, vond hij 
het compromis afschuwelijk en nationaal gezien onmogelijk. In menig 
dagblad werden deze uitspraken zwaar gehekeld. Een minister moest 
de volle verantwoordelijkheid dragen voor zijn beleid. Volgens de 
NRC ondermijnden beide bewindslieden op ernstige wijze het gezag 
van de regering door alleen de bezwaren tegen hun eigen besluit uit te 
dragen,87 In Trouw, dat allerminst te spreken was over de Stichting 
omdat die buiten het parlement om tot stand was gekomen, kon men 
een commentaar van gelijke strekking lezen.88
Vele maanden later, in mei, herhaalde Van der Leeuw, overigens ter
zijde, tijdens een interpellatie over de politieke propaganda voor de
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Schermerhom contra Schermerhom

Uit: De Groene Amsterdammer 2 februari 1946.
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radio in verband met de verkiezingen, dat de regering de Stichting had 
aanvaard uit democratische overwegingen, omdat zij meende geen ge
bruik te mogen maken van de chaotische toestanden kort na de bevrij
ding door aan het volk, zonder raadpleging van de volksvertegenwoor
diging, een nieuw radiobestel -  „hoe voortreffelijk ook” (sic!) -  op te 
dringen.89 Anderen zullen ongetwijfeld minder edele motieven achter 
de handelwijze van het kabinet hebben gezocht en aan deze affaire de 
indruk ‘hebben overgehouden dat het kabinet, althans Schermerhom en 
Van der Leeuw, toch van de chaos had willen profiteren, als niet de 
omroepverenigingen zich hadden vastgebeten aan de eis van rechts
herstel.
Volgens Het Parool, dat op de dag dat Van der Leeuw de Stichting 
aankondigde, met een vurig pleidooi voor een nationale omroep 
kwam, betoonde de regering tegenover die eis van rechtsherstel veel te 
veel eerbied. Dat kon dan, analyseerde Het Parool, om twee redenen 
worden verklaard. Ten eerste moest de regering rekening houden met 
de reactionaire stroming in het parlement; deed zij dat niet, dan ont
stond met dat parlement, dat in meerderheid uit was op herstel op 
radiogebied, een conflict, hetgeen vervroegde verkiezingen tot gevolg 
zou hebben. Ten tweede was het toegeven inzake de radio de prijs 
voor een vooruitstrevend beleid ten aanzien van Indië.90 Deze laatste 
opmerking suggereert een ruil, waarvan evenwel niets is gebleken.
Zo eindigde op 19 januari 1946 het laatste „bolwerk” van het Militair 
Gezag en begon de fase van de Stichting Radio Nederland in Over
gangstijd. Als men de gehele gang van zaken nog eens overziet, dan 
vallen twee dingen heel speciaal op: een zich met enthousiasme en in 
alle haast afzetten van Schermerhom en Van der Leeuw tegen het 
beleid van de kabinetten-Gerbrandy en het volledig buitenspelstaan 
van het parlement.

Dit laatste zegt minder over de houding van de regering -  die ver
keerde met de radiokwestie nog niet in het stadium om het parlement 
een definitieve regeling voor te leggen -  dan over de houding van het 
parlement, dat althans in deze kwestie een geringe eigendunk tentoon
spreidde. Waarom werden er geen vragen gesteld aan de minister? 
Waarom werd de minister niet geïnterpelleerd? De radiokwestie hield 
de gemoederen van meer dan één partij bezig en naar later bleek -  het 
kabinet-Beel was toen al aan het bewind -  waren er voldoende parle
mentsleden, die het optreden van Schermerhom en Van der Leeuw 
scherp afkeurden.
Al sinds de kabinetsformatie in mei-juni 1945 konden met name de 
anti-revolutionairen weten dat op het gebied van de radio een zware 
strijd zou worden gevoerd. Tegenover Bruins Slot, aan wie de porte
feuille van Binnenlandse Zaken was aangeboden, verklaarde Sohermer-
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De Radio-mallemolen draait op volle toeren.
Uit: Christofoor 2 februari 1946.

hom tijdens de formatie dat hij niet akkoord kon gaan met de handel
wijze van prof. Oranje, omdat die teveel in de richting van de oude 
omroepverenigingen ging. Bruins Slot liet zijn toetreden tot het kabinet 
onder meer afspringen omdat hij niet voldoende waarborgen kon 
krijgen dat niet in de richting van een nationale omroep zou worden 
gewerkt. Geen eenheidsradio, vond Bruins Slot, want de nationale 
eenheid waarop de voorstanders van de nationale radio zich beriepen, 
was een mythe.91 Als hoofdredacteur van Trouw liet hij niet na zijn 
standpunt: herstel van het oude, wijde bekendheid te geven. Ook 
andere anti-revolutionaire voormannen gaven in het openbaar, maar 
niet in het parlement, blijk van hun onvrede met de gang van zaken.92
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Van de CHU was tiet partijvoorzitter Tilanus, die openlijk zijn af
keuring uitte. In januari 1946 sprak hij in de Tweede Kamer over het 
optrefen van de NVB, de beweging waar Schermerhom en Van der 
Leeuw de meeste sympathisanten vonden. Bij die gelegenheid con
stateerde Tilanus dat de NVB aanvankelijk had gekozen voor de 
tactiek van de overrompeling en als voorbeeld van het toepassen van 
die tactiek noemde hij onder meer de radio.93 Maar meer dan dit 
merkte Tilanus over de omroep in de Kamer niet op.
Tot felle kritiek op het gevoerde beleid kwam het in de Tweede Kamer 
pas, toen het kabinet-Beel optrad. Al bij de beraadslaging over de 
regeringsverklaring, begin juli 1946, sprak Jan Schouten, voorzitter 
en in de Tweede Kamer de fractieleider van de ARP, van rechts- en 
wetsverkrachting; in de wetgeving was ingegrepen zonder dat de 
wijziging de vrucht was van het gemeen overleg tussen regering en 
Staten-Generaal.94 Tilanus, die meer het oog had op de discriminatie 
ten opzichte van kerkelijke uitzendingen -  alleen die protestantse kerk
genootschappen die deel uitmaakten van het IKOR, kwamen vol
doende aan bod95 verklaarde dat de dingen, die op het gebied 
van de radio gebeurden, slag op slag zijn rechtsgevoel krenkten.96 
Ook Romme, voorzitter van de KVP-fractie, liet merken dat het naar 
zijn mening met de radio wat vreemd was gegaan.97 
De bezwaren tegen het optreden van Schermerhom en Van der Leeuw 
kwamen ook aan de orde tijdens de behandeling van de begroting 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in december 1946; dit 
was de eerste keer dat de Kamer zich volop met de radio bezighield. 
Vooral de woordvoerder van de KVP-fractie, Teulings, hield een bij
zonder felle filippica. Het Tijdelijk Radiobesluit van 17 september 
1944 en het buitenwerkingstellen van het Radioreglement-1930 was 
volgens hem begrijpelijk voor de tijd onmiddellijk na de bevrijding in 
verband met de veiligheid van de staat, maar het was nooit de be
doeling geweest het Tijdelijk Radiobesluit te hanteren als grondslag 
voor een volkomen willekeurige radiopolitiek en als middel om het 
wettige bestel van vóór 1940 onder de tafel te werken. „De Ministers 
Schermerhom en Van der Leeuw maakten van het Tijdelijk Radio
besluit 1944 gebruik om een poging te doen hun persoonlijke inzichten 
en waarderingen op het stuk van omroeporganisatie officieel een ge
lijke kans te geven als de omroeporganisaties.” Het compromis van 
8 november 1945, dat het mogelijk maakte de Stichting in het leven 
te roepen, droeg, aldus Teulings, de kiem van een mislukking in zich. 
De scheiding tussen programmavoorbereiding en -uitvoering was 
kunstmatig en een bron van de onmogelijkste situaties. Teulings noem
de het een grote fout in het radiobeleid, dat geheel was voorbijgegaan 
aan de vrije wil van de omroepverenigingen te komen tot samen
werking, zoals die zich tijdens de bezetting in de Federatie had geuit.
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Een ernstig verwijt maakte Teulings over de papierpolitiek ten aan
zien van de omroepbladen en met name over de bevoorrechting van 
het blad van de Stichting. Over de werkwijze van de Stichting had hij 
een uiterst negatief oordeel: er was op ergerlijke wijze met geld om
gegaan, er was geen zuinig beleid, zelfs geen royaal beleid, maar een 
verspillend beleid gevoerd. Hij sprak van een topzware organisatie, 
een veel te omvangrijk personeelsbestand, een onvoldoende taak- 
organisatie en een onvoldoende disciplinaire leiding.98

Dat de Stichting geld verslond, besefte ook het kabinet-Schermerhom- 
Drees wel. Al in februari 1946 drong Lieftinck aan op halvering van 
het ter beschikking van de omroepverenigingen te stellen bedrag. 
Schermerhom lichtte in een vergadering van de Raad voor Binnen
lands Bestuur toe dat de bedoeling had voorgezeten om alleen op 
geestelijk terrein de radio-omroep over de verenigingen te decentra
liseren en voor het overige te komen tot een centralisatie door de 
Stichting.99 De centralisatie beantwoordde echter niet aan de ver
wachtingen. In mei 1946 was er nog maar weinig veranderd. Op
nieuw moest Lieftinck, nu gesteund door Drees, die sprak van „de 
meer dan schandelijke uitgaven” van de radio, bij Van der Leeuw aan- 
dringen op stappen.100
De werking van de tijdelijke Stichting was niet alleen duur, maar ook 
slecht. Van der Leeuw schreef in het najaar van 1946: „er zijn, sedert 
onze bevrijding, zo enkele dingen in de soep gelopen, maar geen zo 
grondig als de Radio.”101 De programma’s, die onder verantwoorde
lijkheid van alle omroepverenigingen waren uitgezonden, namen een 
gering deel van de zendtijd in beslag. Behalve de nieuwsberichten, 
waterstanden en enkele lessen en lezingen besloegen de gezamenlijke 
muziekuitzendingen acht van de totale 250 uur zendtijd per week. 
Doublures waren aan de orde van de dag: gesproken woord over 
beide zenders tegelijk, identieke muziekprogramma’s op dezelfde 
tijd enz., dit ondanks het bestaan van een coördinatiecommissie. Tegen 
de afspraken in -  maar die waren, zoals men zich zal herinneren, niet 
voldoende vastgelegd -  gingen de omroepverenigingen over tot bv. 
eigen orkesten en uitvoeringen daarvan; zij benoemden eigen om
roepers en haalden de „algemene” orkesten uit elkaar. De discotheek 
en de muziekbibliotheek waren in de bezetting gecentraliseerd; dit zou 
zo blijven, maar als regel was het personeel hierbij sterk tegen de om
roeporganisaties gekant, zodat deze bij het gebruik van haar eigen 
materiaal op een verbitterende manier werden geplaagd. Maar niet 
alleen dat een bepaalde groep van het personeel de omroepverenigingen 
saboteerde, het ergste was dat directeuren als Spelberg zich in feite 
volstrekt niets van het Stichtingsbestuur aantrokken en dat Spelberg 
zelfs buiten de voorzitter om rechtstreeks overleg pleegde met de
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minister. Zo ontstond er een correspondentie van de directeuren naar 
het bestuur, waarbij de directeuren zich richtten tegen voorzitter 
Kesper, en van Kesper naar het bestuur, waarbij Kesper zich richtte 
tegen de directeuren. Bovendien was de relatie van de Stichting tot 
de omroeporganisaties nog het beste getekend met de befaamde uit
spraak dat het Stichtingsbestuur in de AVRO-studio „een ongewenste 
doch geëerde gast” was. Er was onder deze omstandigheden sprake 
van een voortwoekerende gezagscrisis. In het Stichtingsbestuur gold 
voorts niet de oorspronkelijk bedoelde pariteit tussen voor- en tegen
standers van de omroeporganisaties, doch de verhouding 6-4 ten gunste 
van de tegenstanders. Ook toen Schlichting -  de vertegenwoordiger 
van het katholieke volksdeel in het bestuur -  al kort na de oprichting 
van de Stichting naar Amerika vertrok (januari 1946), bleef de stem
verhouding nog 5-4 in het voordeel van de tegenstanders van de 
organisaties. Deze factor vergrootte de mogelijkheid tot het voort
gaande bedrijven van „politiek” tussen de partij vóór en de partij 
tegen de omroepverenigingen en bemoeilijkte in het bijzonder de rol 
van de bemiddelende voorzitter.
Naar aanleiding van de overgang van Herrijzend Nederland naar de 
Stichting Radio Nederland in Overgangstijd, januari 1946, ontstond 
niet alleen in de pers een felle discussie pro en contra de Stichting c.q. 
de nationale omroep. Ook wendde zich een aantal prominente Neder
landers, verenigd in het „Comité voor den Nationalen Omroep”, tot 
de regering met een pleidooi voor een nationale omroep. Zij maakten 
zich bezorgd over het getroffen vergelijk, dat huns inziens was uit
gelopen op een herstel van de vooroorlogse toestand. Het rechts
herstel mocht niet de terugkeer dekken van een „situatie, die in haar 
totaliteit allerminst representatief mag worden geacht voor de binnen 
het Nederlandse volk bestaande verhoudingen en verwachtingen”.102 
Dit Comité zou enige tijd later met een uitgewerkt ontwerp voor een 
nationale omroep komen, dat in bladen als Het Parool een warm ont
haal kreeg.103
Om de belofte waar te maken dat de radiokwestie pas na instemming 
van de volksvertegenwoordiging definitief zou worden geregeld, in
stalleerde Van der Leeuw op 21 maart 1946 weer de Radioraad met 
de opdracht een ontwerp voor een nieuwe radiowet op te stellen, dat 
terstond na de verkiezingen aan het dan optredende kabinet en via 
dit aan het parlement kon worden aangeboden. In zijn installatierede 
brak Van der Leeuw opnieuw een lans voor een bestel, dat ging in de 
richting van een nationale omroep met voldoende mogelijkheden tot 
differentiatie. Ook liet hij nog eens duidelijk zijn aversie blijken jegens 
de bestaande omroepverenigingen. „De grootste fout in het huidige 
bestel lijkt mij, dat elke vereeniging zich op de radio als geheel werpt 
en alles wil verzorgen, van de preek en de mis tot de lunchmuziek
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en de gymnastiek. Op die wijze krijgt men vier, vijf, zes omroepen en 
wordt de nationale gedachte ten eenenmale verloochend. Iedere groep 
krijgt alles in eigen winkel, ook datgene wat in het geheel geen spécia
lité de la maison is, hoewel soms als zoodanig gecamoufleerd. Dat 
brengt mede dien wedloop in radioverzorging, die de qualiteit schaadt, 
de kosten opvoert en het volk in volkjes splitst. De vereenigingen van 
luisteraars zouden elk moeten zorgen, dat de levenswaarden, welke zij 
het hoogste stellen, in den Omroep tot hun recht komen, maar zij zou
den niet een Omroep als geheel verzorgen en het geheele executie- 
apparaat zou natuurlijk geheel buiten hen omgaan. Dat laaste lag 
trouwens reeds in de bedoeling van het huidig compromis, maar het 
schijnt niet te zijn begrepen of wordt althans niet uitgevoerd.”104 
De opvolger van Van der Leeuw wachtte het resultaat van de werk
zaamheden van de Radioraad niet af en schiep een nieuwe overgangs
regeling, die meer aansloot bij het verleden dan de regeling van 
Schermerhom en Van der Leeuw. Op 15 februari 1947 trad de Stich
ting Nederlandse Radio-Unie in werking. Pas in 1953 zou een nieuwe 
wettelijke regeling van de radio totstandkomen.
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DE GRONDWETSWIJZIGING

VIII

1. Hoofdstuk XIII
Op 1 maart 1946 werd een bij KB van 22 februari 19461 ingestelde 
Staatscommissie geïnstalleerd met de opdracht te onderzoeken, in hoe
verre de sedert 1848 geldende procedure voor een wijziging van de 
Grondwet, geregeld in het dertiende hoofdstuk „Van veranderingen”, 
kon worden vergemakkelijkt. In het verleden waren vergeefs pogingen 
gedaan om deze procedure te vergemakkelijken; vanaf 1883 tot 1922 
was gezocht naar mogelijkheden om van de eis van twee derden meer
derheid in beide Kamers voor de tweede lezing af te komen. Nu, in 
1946, achtte de regering de kwestie urgent, omdat men er rekening mee 
moest houden dat de ontwikkeling in Indië op korte termijn een grond
wetswijziging noodzakelijk kon maken; volgens de regering verdiende 
het daarom aanbeveling om te voorkomen dat tweemaal kort na elkaar 
verkiezingen zouden moeten worden gehouden.
Aanvankelijk had Beel gedacht aan een ruimere grondwetsherziening, 
wellicht op grond van het feit dat in en na de oorlog van alle kanten 
hiertoe voorstellen waren gedaan2 en de Koningin in de Troonrede van 
20 november 1945 op haar eigen uitdrukkelijke wens haar radiorede 
van 20 maart 1941 ter sprake had gebracht, waarin zij eenieder had 
opgeroepen herzieningsplannen op staatkundig gebied te overwegen in 
verband met de veranderde omstandigheden en de opgedane ervarin
gen; aan deze oproep was ruimschoots gevolg gegeven. Gezien de ge
ringe tijd die nog restte tot aan de verkiezingen in het voorjaar van 
1946, was het voornemen van Beel zeer gedurfd. De Ministerraad, die 
zich op 4 februari 1946 bezighield met het ontwerp-besluit tot instel
ling van de Staatscommissie, maakte tegen dit voornemen dan ook be
zwaar. Met name Drees vroeg zich af, of het niet beter was om een 
algehele grondwetswijziging aan de nieuwe regering over te laten en 
zich nu te beperken tot een wijziging van het hoofdstuk „Van verande
ringen” ; zo zou men duidelijk laten uitkomen dat het thans slechts 
ging om een zeer beperkte technische herziening, die tot doel had de 
weg te openen voor toekomstige wijzigingen. Ook nam Beel de sugges
tie van Drees over om de voorzitters van de Kamerfracties, tesamen 
met de aan hen verwante hoogleraren in het staatsrecht, uit te nodigen 
zitting te nemen in de Commissie. Een week later bleken de hooglera-

Aantekeningen op pag. 567.
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ren weer uit de Commissie te zijn verdwenen. Na ruggespraak met 
Kolfschoten had Beel dat beter gevonden, nu de Commissie slechts een 
beperkte opdracht kreeg.3
De Commissie werd daarop als volgt samengesteld: de ministers Beel 
(voorzitter), Kolfschoten en Logemann;4 de voorzitters van de grootste 
fracties in de Tweede Kamer: Bierema (Liberale Staatspartij), Deckers 
(RKSP-KVP), Van der Goes van Naters (SDAP-PvdA), Joekes (VDB- 
PvdA), Schouten (ARP), Tilanus (CHU) en Wagenaar (CPN); ten 
slotte twee leden van de Eerste Kamer: Van de Mortel (RKSP-KVP) 
en Reinalda (SDAP-PvdA). Secretaris werd dr. M.J. Prinsen, secreta
ris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-secre- 
taris mr. D.H. Kazemier, referendaris op het ministerie van Justitie.
Op 1 april reeds, een maand na de installatie, verscheen het rapport 
van de Staatscommissie.5 Uit dit rapport bleek dat de Commissie niet 
eensgezind was. Een aantal leden wenste niet aan de bepalingen van het 
dertiende hoofdstuk te tornen en betwijfelde, of de Voorlopige Staten- 
Generaal wel voor de behandeling van een grondwetswijziging in eerste 
lezing het meest geschikte orgaan waren, de sceptische houding van de 
regering tegenover deze Staten-Generaal indachtig. De meerderheid 
echter toonde zich wel bereid tot medewerking aan het voornemen van 
de regering om de naar haar oordeel omslachtige, want in vier etappen 
verlopende procedure rond het aanbrengen van veranderingen in de 
Grondwet te vergemakkelijken.
De bezwaren tegen het bestaande systeem betroffen in de eerste plaats 
de imperatieve ontbinding van de Staten-Generaal na de eerste lezing; 
Kamerontbinding stagneerde het functioneren van het staatsbestuur. 
Vandaar dat men de laatste jaren bij de grondwetswijzigingen de ont
binding steeds had laten samenvallen met de gewone periodieke ont
binding van de Tweede Kamer, maar daartegen werd dan weer als be
zwaar aangevoerd, dat bij de verkiezingen de grondwetswijziging niet 
de enige inzet was en deze daardoor te weinig aandacht zou krijgen; 
hierbij kan evenwel worden opgemerkt dat uiteraard hetzelfde geldt, 
wanneer de verkiezingen wegens ontbinding bij grondwetswijziging niet 
samenvallen met de periodiek te houden verkiezingen, want het rege
ringsbeleid staat bij alle verkiezingen voor de Tweede Kamer centraal. 
Vervolgens richtten de bezwaren zich tegen de eis van twee derden 
meerderheid in tweede lezing, in het bijzonder doordat zeventien leden 
van de Eerste Kamer een grondwetsherziening konden tegenhouden.
In het rapport van de Staatscommissie kwam de meerderheid tot het 
voorstel om de eerste lezing te doen behandelen in een verenigde ver
gadering van beide Kamers; zou deze vergadering het voorstel tot 
grondwetsherziening aannemen met tenminste de stemmen van twee 
derden van het gezamenlijk aantal leden, dan zou het voorstel kracht 
van wet krijgen door de goedkeuring van de Koning. Werd het voorstel
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aangenomen met een kleinere meerderheid, dan werden, nadat de Ko- 
ning het voorstel had goedgekeurd, verkiezingen uitgesohreven voor een 
Kamer voor Grondwetsherziening, waarin het voorstel als aangenomen 
gold, als het de volstrekte meerderheid kreeg van het aantal leden, 
waaruit deze Kamer bestond; zij zou, zoals de Tweede Kamer, uit 
honderd leden bestaan, die op dezelfde wijze zouden worden gekozen.6

Op 4 april diende de regering haar wetsontwerp bij de Tweede Kamer 
in (stuk nr. 189). Het week slechts op onderdelen af van het voorstel 
van de Staatscommissie. De regering nam de idee van de verenigde 
vergadering in eerste lezing over, maar behandeling door een Kamer 
voor Grondwetsherziening achtte zij steeds nodig, ook dus wanneer in 
eerste lezing een twee derden meerderheid bestond. Voor wat betrof 
de samenstelling en de verkiezing van deze Kamer volgde zij de Staats
commissie, maar zij stelde wel als eis dat de Kamer het wetsontwerp 
slechts zou kunnen aannemen met drie vijfden meerderheid. In de Me
morie van Toelichting7 merkte de regering over deze eis op: „Welis
waar is zij (=  de regering) met de meerderheid der Staatscommissie 
van oordeel, dat, waar in het stelsel van een Kamer voor Grondwets
herziening -  in tegenstelling tot het bestaande systeem -  de uitspraak 
van het volk over de dan aanhangige grondwetsherziening zoveel moge
lijk is losgemaakt van de bepaling van het algemeen staatkundig beleid 
in de komende vier jaren, aan de handhaving van het vereiste eener 
tweederden meerderheid geen behoefte bestaat, doch anderzijds acht 
zij het opnemen van een rem -  zij het van geringer vermogen -  tegen 
overijlde wijziging der Grondwet niet overbodig.”
De grote lijnen van het wetsontwerp stonden echter al vast, voordat de 
Staatscommissie met haar eindrapport kwam! Zelfs het voorstel van de 
meerderheid van de Commissie was door de regering voorbereid. Beel 
stelde het in de Ministerraad op 18 maart aan de orde. Aandacht trok 
toen reeds het voornemen om de Grondwetskamer te laten beslissen 
bij eenvoudige meerderheid. Vooral Drees verzette zich hiertegen; hij 
wenste te voorkomen dat de grondrechten op zo’n eenvoudige wijze 
konden worden opgeheven of beperkt en stelde daarom de gekwalifi
ceerde meerderheid van drie vijfden voor. Drie dagen later beraad
slaagde de Staatscommissie over het voorstel van Beel en toen bleek dat 
daar niet iedereen wilde meegaan met de invoering van de eenvoudige 
meerderheid, was dat voor Drees aanleiding om zijn voorstel op 25 
maart opnieuw in de Ministerraad ter tafel te brengen. Wat de meer
derheid van de Staatscommissie, en ook Beel, wilde, noemde Drees 
„een waan van den dag”. Hij zag in de speciale verkiezing voor de 
Grondwetskamer geen voldoende waarborg dat ook de minderheid kon 
meespreken; „democratie is niet het systeem van de helft plus één, doch 
dat waarin ook de minderheid meespreekt; de gequalificeerde meerder-
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heid noodzaakt tot overleg, dat is haar nut.” Drees kreeg veel steun, zo 
van Vos en Schermerhom. Deze laatste merkte op dat „wij het stop- 
blok wegtrekken op een moment, dat dit cultuurhistorisch bijzonder 
gevaarlijk is, gezien de groote beweeglijkheid der geesten”. Lieftinck, 
die schommelingen in de publieke opinie rond de 50% voor een 
Grondwetswijziging niet voldoende vond, wenste zelfs handhaving van 
de gekwalificeerde meerderheid van twee derden. De andere afwijking 
van het rapport van de Staatscommissie, nl. dat in alle gevallen een 
tweede lezing noodzakelijk werd geacht, kwam op het allerlaatste mo
ment tot stand; de regering volgde hiermee het advies van de Raad 
van State op.8

Op 11 april, een week na de indiening, stelde de voorzitter van de 
Tweede Kamer voor het wetsontwerp nog dezelfde dag in de afdelingen 
te onderzoeken. Dit lokte een ordedebat uit, omdat Schouten het in het 
geheel niet eens was met het voornemen van de Kamervoorzitter. 
Schouten doorzag de poging om de positie van de minderheid in de 
Eerste Kamer te verzwakken, maar bij de wijze waarop hij die positie 
verdedigde, speelde overigens zijn ongenoegen over de houding van 
de regering ten opzichte van het parlement mee. Hij had drie overwe
gende bezwaren. Ten eerste vond hij dat hier sprake was van gelegen
heidswetgeving door een regering, die volgens hem nog steeds van oor
deel was dat de Voorlopige Staten-Generaal niet in aanmerking kwa
men voor het plegen van gemeen overleg in zeer belangrijke staats
rechtelijke en staatkundige aangelegenheden; in dit verband noemde hij 
de zijns inziens weinig cordiale samenwerking tussen regering en Sta- 
ten-Generaal met betrekking tot het Indische vraagstuk (zie hoofdstuk 
IX) en het buitenspelstaan van het parlement bij de regeling van de 
radio-aangelegenheden (zie hoofdstuk VII, paragraaf 6). Vervolgens 
deed naar zijn inzicht de snelheid, waarmee het wetsontwerp moest 
worden behandeld in verband met het naderen van de verkiezingsda
tum, afbreuk aan de ernst en de belangrijkheid van de zaak; een wijzi
ging van de Grondwet diende toch steeds een plechtig karakter te krij
gen en dat nu was onder dergelijke omstandigheden niet te verwezen
lijken. Ten slotte kon hij niet inzien dat er sprake was van urgentie 
om het dertiende hoofdstuk van de Grondwet blijvend te wijzigen; er 
was voor urgentie maar één bijzondere grond en dat was de verhouding 
Indië-Nederland, maar die urgentie wettigde het naar zijn mening niet 
om te tomen aan de geldende procedure tot wijziging van de Grond
wet; de regering had hoogstens kunnen komen met een wetsontwerp tot 
wijziging van het dertiende hoofdstuk voor die speciale gelegenheid. 
Van der Goes van Naters en Van Maarseveen (RKSP-KVP) wilden 
echter van dit uitstel of afstel niet weten. Van der Goes van Naters 
wees erop dat, toen in de Tijdelijke Staten-Generaal bezwaar werd ge
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maakt tegen de te grote beknotting in bevoegdheden van de Voorlopige 
Staten-Generaal, juist op het punt van grondwetswijziging de regering 
een concessie had gedaan. Het zou dus wel al te vreemd zijn, als de 
Kamer, nu de gelegenheid zich voordeed, van haar bevoegdheid geen 
gebruik maakte. Bovendien vond Van der Goes van Naters dat het 
parlement in voldoende belangrijke zaken gekend was geweest; hij 
dacht daarbij aan de toetreding van Nederland tot de Verenigde Na
ties (zie hoofdstuk X, paragraaf 2) en de overeenkomsten van Bretton 
Woods (zie hoofdstuk V, paragraaf 6b). Ten slotte handelde het hier 
om een eenvoudige materie, die best in de korte periode tot aan de ver
kiezingen kon worden afgehandeld, zonder de ernst van een grondwets
wijziging geweld aan te doen; in geen enkele krant bv, was geklaagd 
dat men geen tijd had om zich de draagwijdte van het voorstel bewust 
te worden. Daarom kon Van der Goes van Naters in de houding van 
Schouten niet veel meer zien dan een „opposition quand même”. De 
kritiek van Van Maarseveen op Schouten was directer. Hij dacht dat 
de klacht in de Kamer algemeen was, dat er te weinig was te behande
len, dus „is er nu een prachtige gelegenheid om een belangrijk onder
werp snel te behandelen”; voorts verklaarde hij zich een groot vriend 
van plechtigheden, maar „mijn waardering voor een plechtigheid stijgt, 
naarmate zij vlotter verloopt”.
Het voorstel van Schouten om het wetsontwerp niet in de afdelingen te 
onderzoeken werd verworpen met 53 tegen 20 stemmen. Schouten 
kreeg behalve van zijn eigen fractie alleen steun van de fracties van 
de CHU en de SGP en van de liberale Kamerleden. Zowel Tilanus als 
Bierema verdedigden de wenselijkheid hoofdstuk XIII van de Grond
wet niet afzonderlijk te wijzigen, maar de wijziging op te nemen in het 
verband van een algehele grondwetswijziging; ook waren zij het met 
Schouten eens, dat de Kamer te weinig tijd werd gelaten.9

Reeds acht dagen na dit ordedebat verscheen het Voorlopig Verslag.10 
Veel van wat op 11 april te berde was gebracht, werd herhaald. Wat de 
inhoud der voorstellen aangaat, hier ontmoette het voorstel om de 
eerste lezing te doen behandelen in een verenigde vergadering veel 
kritiek, ook van de zijde van voorstanders van de herziening van de 
procedure van grondwetswijziging. Deze wijziging moest beperkt blij
ven tot het strikt nodige, aldus het Voorlopig Verslag. „In dezen ge- 
dachtengang past niet een wijziging, welke de vraag naar een één- of 
twee-Kamerstelsel, althans de verhouding tussen de beide Kamers, in 
het geding brengt. . . .  Laat men over voorstellen van wetgevende aard 
de Kamers in verenigde vergadering beslissen, dan verandert daardoor 
het karakter van de Eerste Kamer geheel. Zij wordt als het ware bij 
de Tweede Kamer ingelijfd.” Bovendien zouden de Eerste Kamerleden 
in deze verenigde vergadering een heel andere taak te vervullen krijgen
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dan normaal.11 Slechts weinigen verdedigden het voorstel; zij hadden 
er geen bezwaar tegen, als dit voorstel de inleiding zou vormen tot het 
doen verdwijnen van de Eerste Kamer. De regering week eohter voor de 
bezwaren van het „groot aantal leden”; zij wijzigde het voorstel zo, dat 
de bestaande inrichting van de eerste lezing bleef gehandhaafd.12 Al
leen Kolfschoten was er tegen dat de regering op dit punt toegaf.13 
Over de figuur van een Kamer voor Grondwetsherziening oordeelde 
de meerderheid van de Tweede Kamer gunstig. Bezwaren werden ge
maakt in verband met de vraag, of de zittende Tweede Kamer geen 
prestige-verlies zou lijden, als de verkiezingen voor de bijzondere Ka
mer een geheel andere samenstelling van de Kamer zouden opleveren. 
Volgens de regering was dit niet het geval, en wel op grond van de 
bijzondere en anders geaarde taak van de Kamer voor Grondwetsher
ziening. De regering had ook nog overwogen, of de zittende Kamer 
ipso iure behoorde te worden ontbonden bij verwerping van de voor
stellen, maar zij was tot de conclusie gekomen dat dat te ver zou gaan. 
Voorts kwam in het Voorlopig Verslag in discussie, of het lidmaat
schap van de Kamer voor Grondwetsherziening al dan niet verenigbaar 
moest zijn met dat van de Tweede of Eerste Kamer; de Staatscommis
sie en de regering hadden geopteerd voor verenigbaarheid. „Verschei
dene leden” van de Tweede Kamer zagen echter in verenigbaarheid 
veel nadelen: het bijzondere karakter van de Kamer voor Grondwets
herziening zou eronder lijden, de neiging zou ontstaan van die bijzon
dere Kamer een doublure van de Tweede Kamer te maken. Anderen 
stelden daartegenover, dat bij incompatibiliteit de bijzondere Kamer 
politici met ervaring zou missen.
Ook vroeg men zich nog af, of de Kamer voor Grondwetsherziening 
niet beter uit 150 leden zou kunnen bestaan. En ten slotte waren de 
meningen verdeeld over de vereiste meerderheid in tweede lezing. Op 
al deze punten handhaafde de regering haar voorstellen.

Op 30 april kwam het wetsontwerp in openbare behandeling. De ka
tholieke woordvoerders, Van Maarseveen14 en Truyen,15 beschouwden 
het voordeel van het ontwerp hierin gelegen, dat bij aanvaarding van 
het voorstel de Kamers hun werk ongestoord zouden kunnen voort
zetten ondanks een grondwetsherziening, zoals die aangaande de status 
van Indië. Ook Joekes16 verdedigde het regeringsvoorstel, op dezelfde 
gronden als ook de regering had gedaan voor wat betreft haar princi
pieel inzicht in deze zaak (los dus van de argumenten waarom de wij
ziging op dat moment moest komen): de praktijk deed de kameront
binding wegens grondwetsherziening samenvallen met de periodieke 
verkiezingen en dan speelde de grondwetsherziening bij deze verkie
zingen, in strijd met de bedoeling van het grondwettelijk instituut van 
de kamerontbinding, geen enkele rol, aldus Joekes.
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Bezwaren tegen de inhoud van het voorstel werden, zoals na het orde
debat op 11 april viel te verwachten, aangevoerd door Tilanus,17 Bie
rema18 en Schouten.19 Zij wezen op de politieke onzekerheden, welke 
zouden voortvloeien uit het geval dat de Kamer voor Grondwetsher
ziening anders zou zijn samengesteld dan de zittende Kamers, of uit het 
geval dat haar beslissing die van het kabinet en de Kamers zou des
avoueren.
Zakelijk-politiek verzwakte de vervanging van een twee derden meer
derheid (van de aanwezige leden) door een drie vijfden meerderheid 
(van het grondwettelijk aantal leden) in tweede lezing enigermate de 
oppositie, ook al kon men natuurlijk niet voorzien, dat dit verschil na 
de verkiezingen van gewicht zou blijken te zijn; dit punt kwam slechts 
even om de hoek kijken,20 doch ongetwijfeld heeft het bij voor- en te
genstanders een rol gespeeld.
Tilanus en Schouten maakten ook ernstig bezwaar tegen de manier 
waarop de regering ten opzichte van de Staatscommissie had gehan
deld. Beel erkende21 dat de regering haar ontwerp gereed had gemaakt 
en naar de Raad van State om advies had gezonden, voordat de Staats
commissie haar rapport had getekend en voordat dat rapport in druk 
was verschenen. De Raad van State had geadviseerd zonder het rapport 
van de Staatscommissie te kennen. Beel rechtvaardigde deze gang van 
zaken met de opmerking dat er over het onderwerp al zolang was ge
discussieerd, dat de gezichtspunten algemeen bekend waren. Tilanus en 
Schouten achtten het inmiddels onjuist dat drie ministers -  leden van 
de Staatscommissie -  enerzijds binnen het kabinet aan het regerings
ontwerp werkten en anderzijds binnen de Staatscommissie aan het 
meerderheidsrapport van de Commissie arbeidden en kennelijk teweeg 
brachten, dat op dit laatste ontwerp een meerderheid werd gekregen. 
Hoe de verhoudingen binnen de Commissie hadden gelegen, konden 
Tilanus en Schouten uiteraard weten, omdat zij zelf lid waren van de 
Commissie. Volgens Schouten hadden de drie ministers vanwege het 
afwijkende standpunt van het kabinet in de Staatscommissie tegen het 
rapport van de Commissie moeten stemmen; dan zou geen meerderheid 
voor het thans uitgebrachte advies hebben bestaan, iets wat Schouten 
ongetwijfeld graag had gezien.
De stemming over het wetsontwerp vond plaats op 2 mei. 42 stemmen 
werden uitgebracht voor het ontwerp en 20 tegen. De fracties van de 
RKSP-KVP en van die partijen, die tesamen de PvdA vormden, stem
den voor; de anti-revolutionaire, de christelijk-historische en de liberale 
Kamerleden stemden tegen.22 De communisten, die het in grote lijnen 
met het wetsvoorstel eens waren, namen niet deel aan de stemming, 
omdat niet was vastgelegd, dat de regering zou moeten aftreden wan
neer de grondwetswijziging door de bijzondere Kamer zou zijn afgewe
zen.23 De handelwijze van de regering in die situatie was namelijk open
gelaten.

559



In verband met de spoedige verkiezingen, op 17 mei, moest ook de 
Eerste Kamer haast zetten achter de behandeling in de eerste lezing. 
Dat zou zij dan ook met voortvarendheid doen. Reeds op 7 mei bracht 
zij haar Voorlopig Verslag uit.24 Ook hier werd door de opponenten 
het bezwaar aangevoerd van de te grote spoed. De voorstanders ver
klaarden voorkeur te hebben voor „flexible constitutions”, zoals de 
Britse Grondwet, boven „rigid constitutions” ; zij vergeleken de verkie
zing van de Kamer voor Grondwetsherziening met een soort referen
dum en achtten de door deze figuur verkregen grotere continuïteit in 
het staatsbestel van nut (geen tussentijdse ontbinding). Andere voor
standers meenden dat door de procedure, die de regering voorstelde, de 
betekenis van een grondwetsherziening beter tot haar recht zou komen. 
Maar al deze argumenten werden door de tegenstanders bestreden of 
opgevat als argumenten contra. Ook werd aangevoerd dat de Kamer 
voor Grondwetsherziening de positie van de Eerste Kamer zou onder- 
mijnen. Met name betreurden deze laatste leden het dat de Kamer voor 
Grondwetsherziening 100 en niet 150 leden zou tellen.
In haar Memorie van Antwoord van 10 mei25 zette de regering nog 
eens uiteen, in welke zin zij het voorstel urgent bleef vinden. Voorna
melijk hierom wilde zij het voorstel handhaven, „omdat zij wenscht te 
voorkomen, dat de Staten-Generaal, die binnenkort zullen worden ver
kozen, reeds betrekkelijk spoedig daarna weder zouden moeten worden 
ontbonden”. Reeds lang bestond in de praktijk bezwaar tegen een tus
sentijdse ontbinding, afgezien van het geval van conflict. In verband 
met Indië was het evenwel thans niet mogelijk met de grondwetsher
ziening te wachten tot de eerstvolgende periodieke verkiezingen (1950). 
Het hoofddoel van de regering was het bevorderen van de continuïteit. 
Dat een desaveu door de Kamer voor Grondwetsherziening de conti
nuïteit in gevaar zou kunnen brengen, achtte de regering niet vanzelf
sprekend, de verkiezing van dat college ad hoc had immers de strek
king „de uitspraak van de kiezers los te maken van het algemeen rege
ringsbeleid en uitsluitend te doen bepalen door het voorstel”. Dit alge
meen regeringsbeleid was dus niet in het geding, althans naar de ziens
wijze van de regering. Zij betwijfelde, of haar voorstel de Grondwet 
meer „flexible” zou maken. De moeilijkheden, voortspruitende uit 
een situatie dat de Kamer ad hoc het parlement en het kabinet zou 
desavoueren door het voorstel te verwerpen, deed zich voor, zo werd 
erop gewezen, bij elke speciale raadpleging van de kiezers over een 
zaak, die het parlement reeds behandelde; maar van bijzondere moei
lijkheden, hieruit voortvloeiende, was in de landen, die in hun consti
tutie een dergelijke figuur hadden, niet gebleken. De reden waarom de 
regering het ledental van de Kamer ad hoc had vastgesteld op 100 en 
niet op 150, lag hierin „dat een college van 150 leden minder waarbor
gen biedt voor een vlotte behandeling”!
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Het openbaar debat in de Eerste Kamer vond plaats op 14 mei. Het 
onderscheidde zich door vier boeiende redevoeringen, die van Anema 
(ARP),26 Kropman (RKSP-KVP),27 Kranenburg (VDB-PvdA)28 en 
Beel.29 De filippica’s van Blomjous (RKSP-KVP)30 en van Pollema 
(CHU)31 waren aan de emotionele kant. Ook Anema liet overigens dui
delijk van zijn ontstemming blijken. Hij eindigde met de tirade: „Ik 
kan daarom niet anders doen dan de Kamer met allen ernst haar plicht 
op het hart te drukken om zich forsch en vierkant te plaatsen in den 
afwaartschen weg, door dezen bewindsman (=  Beel) bewandeld, en -  
om een bekende uitdrukking over te nemen uit de bloemrijke drama- 
tieke taal onzer theologen -  dit heilloos ontwerp door afstemming ach
ter haar rug weg te slingeren in een zee van welverdiende vergetelheid”. 
Anema en Kropman hekelden beiden de overhaasting van de behande
ling. Zij beklemtoonden dat de Grondwet de hoeksteen is van de staats
organisatie, welk karakter door het dertiende hoofdstuk wordt gega
randeerd; door de wijzigingsprocedure is de eigen juridische aard van 
een Grondwet bepaald; dit wijzigingshoofdstuk is, naar Anema zei, het 
„hart onzer constitutie”. Kranenburg daarentegen bepleitte de waarde 
van een meer flexibele constitutie en zag in het regeringsvoorstel een 
stap in die richting; de grondwetsherziening zou iets worden vergemak
kelijkt. Ook Beel zag hierin een voordeel, zonder dat hij overigens de 
principes van de procedure van grondwetswijziging: het zittend parle
ment moet niet kunnen beslissen en het volk moet worden geraad
pleegd, zou willen zien verzwakt. Beel wees erop dat de in het rege
ringsvoorstel vervatte vereenvoudigingen hierin bestonden dat men in 
plaats van vier lezingen drie lezingen en in plaats van twee verkiezingen 
(Eerste en Tweede Kamer) één verkiezing zou krijgen. Alle sprekers 
waren het erover eens, dat men hier te doen had met een bijzonder 
soort referendum, en wel „een getrapt referendum via een college ad 
hoc over de vraag, of de aanhangige Grondwetsherziening zal worden 
aanvaard of niet”, naar Beel zich uitdrukte. Hierdoor, aldus de voor
standers, zou de volksuitspraak omtrent het grondwetsvoorstel scherper 
naar voren komen zonder dat door tussentijdse ontbinding stabiliteit en 
continuïteit -  in de gegeven omstandigheden harder nodig dan ooit -  
in het gedrang zouden komen. Maar Anema en Kropman hadden tegen 
dat getrapt referendum nu juist ernstig bezwaar. De beide senatoren 
voerden aan dat het geldende tweekamerstelsel werd verzwakt, doordat 
in de Kamer ad hoc voor de tweede lezing een eenkamerstelsel werd 
aanvaard. Voor het overige hadden zij onderling sterk afwijkende in
zichten in deze materie. Anema verdedigde dat in het geldende recht de 
kamerontbinding niet betekende, dat het volk zich moest uitspreken 
over de grondwetsherziening, doch alleen dat het volk door kameront
binding de gelegenheid kreeg zich desgewenst over de grondwetsher
ziening uit te spreken, zulks terwijl hij het nu juist van wezenlijk belang
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achtte, dat in tweede lezing niet over de grondwetswijziging zou wor
den geoordeeld los van het algemene regeringsbeleid; ook het oordeel 
over de grondwetswijziging immers zou zijn en zou moeten zijn een po
litiek oordeel; het zou eventueel onherroepelijke consequenties moeten 
hebben. Vandaar dat hij het in de praktijk gevonden systeem: de ont
binding bij grondwetsherziening te doen samenvallen met de periodieke 
verkiezingen, juist oordeelde. Als de kiezer bij een belangrijke grond
wetsherziening ernstige bezwaren zou hebben, dan zou hiermee ook bij 
de periodieke verkiezingen, gecombineerd met Kamerontbinding we
gens grondwetsherziening, terdege rekening worden gehouden, aldus 
het meer realistische standpunt van Anema, Kropman van zijn kant 
stond wat betreft het aan de Kamerontbinding bij grondwetsherziening 
toe te kennen karakter dichter bij de mening van Beel: het moet wel 
degelijk een echte volksraadpleging zijn over het plan tot grondwets
wijziging. Maar de sedert 1917 gevolgde praktijk achtte Kropman ver
keerd. Hij meende dat men wegens grondwetsherziening tussentijds 
moest ontbinden en dat na verwerping het kabinet moest heengaan, 
daar het door de volksuitspraak in een belangrijke zaak was gedes
avoueerd; de vraag hoe dan een kabinet kan worden gevormd op basis 
van een eventuele een derde plus één liet hij onbesproken. Het door 
hem voorgestane systeem werd krachteloos gemaakt, aldus Kropman, 
door de gevolgde praktijk van combinatie van volksraadpleging met 
periodieke verkiezingen. Vergat hij niet dat ook in zijn systeem over 
een parlement met normale zittingsperioden werd gestemd en dat vol
gens gewoonte dan steeds een nieuw kabinet wordt gevormd? Kropman 
vreesde bovendien dat de Kamer ad hoc -  die hij opvatte als een deel 
van de Volksvertegenwoordiging en als een Derde Kamer, iets wat 
Beel nadrukkelijk ontkende -  een doublure zou worden van de Tweede 
Kamer. De sprekers waren het er eigenlijk allen over eens dat, in geval 
de Kamer ad hoc een politiek belangrijke grondwetsherziening zou 
verwerpen, de zittende Tweede Kamer zou moeten worden ontbonden. 
Terwijl Anema en Kropman dit zagen als een aanwijzing dat de door 
de regering gekozen figuur niet zo stabiel was als de regering meende, 
stelden Kranenburg en Beel hiertegenover dat een verwerping door de 
Kamer ad hoc, naar men mocht aannemen, hoge uitzondering zou blij
ven.
De Kamer aanvaardde het voorstel van de regering in eerste lezing, 
drie dagen voor de verkiezingen, met een weinig florissante meerder
heid van 24 tegen 20 stemmen; tot de tegenstemmers behoorden de 
fracties van de ARP en de CHU, de liberale Kamerleden en vijf leden 
van de RKSP-KVP-fractie.32

Achteraf bezien, is alle moeite, die de regering en het parlement zich 
hadden gegeven om op de valreep de eerste lezing af te werken, tever

562



geefs geweest, althans wat betreft het voorstel tot wijziging van hoofd
stuk XIII. In tweede lezing, op 30 oktober 1946, kreeg het wetsont
werp in de Tweede Kamer namelijk niet de vereiste twee derden meer
derheid.33 Het kunst- en vliegwerk, waartoe de regering als gevolg van 
het voorstel tot grondwetswijziging haar toevlucht had moeten nemen 
met betrekking tot de wijziging van de Kieswet en zoals dat in hoofd
stuk III, paragraaf 8b is beschreven, was echter niet helemaal voor 
niets geweest, zoals zal blijken in de volgende paragraaf.

2. Artikel 192

Art. 192 van de Grondwet luidde: „De dienstplichtigen te land mogen 
niet dan met hunne toestemming naar Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curagao worden gezonden”. Hierop was bij KB van 4 september 
1944, Stbl. E 45, inbreuk gemaakt. Krachtens art. 1 van dit KB konden 
dienstplichtigen voortaan naar iedere plaats worden gezonden, waar 
hun aanwezigheid noodzakelijk werd geacht in het belang van het 
Koninkrijk. Volgens de considerans was afwijking van art. 192 van de 
Grondwet vereist in verband met de strijd tegen de vijanden van het 
Koninkrijk.
In het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het wetsontwerp 
nr. 189 tot herziening van hoofdstuk XIII van de Grondwet werd aan
gedrongen op herziening van art. 192. Waarom greep de Kamer de ge
legenheid aan om in het kader van de aanhangige grondwetswijziging 
de kwestie van art. 192 te regelen, terwijl die qua karakter in het geheel 
niet paste in het wijzigingsvoorstel van de regering? De regering had 
namelijk op 13 april 1946 bij de Tweede Kamer een wetsontwerp inge
diend, houdende voorzieningen op het gebied van de dienstplicht;34 in 
de Memorie van Toelichting35 deelde de regering mee dat zij de nood
zaak aanwezig achtte „om het meerendeel der dienstplichtigen van de 
liohting 1945 en misschien ook van de lichting 1946 te bestemmen voor 
tijdelijke dienstvervulling in Nederlandsch-Indië” en beriep zich hierbij 
op het KB E45, dat de juridische basis voor de maatregel zou ver
schaffen.
Vele leden van de Tweede Kamer constateerden in het Voorlopig Ver
slag op wetsontwerp nr. 189, dat het KB E 45 een regeling bevatte, die 
met art. 192 van de Grondwet in strijd was; zij vonden de rechtsgeldig
heid van een besluit van deze aard discutabel, ook al erkenden zij dat 
in de Londense periode in het algemeen gesproken bij wetsbesluit ook 
regelingen in strijd met de Grondwet rechtsgeldig konden worden tot 
stand gebracht. Bovendien was het KB E 45 niet uitsluitend met het 
oog op Nederlands-Indië uitgevaardigd. Zij achtten daarom wijziging 
van art. 192 urgent, terwijl sommigen zelfs op schrapping aandrongen. 
Beide voorstellen kwamen neer op een legitimering achteraf van de in-
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houd van het KB E 45. In het Voorlopig Verslag gaf men twee moge
lijkheden aan om aan de wensen van de Kamer tegemoet te komen: 
opneming van een betreffende bepaling in wetsontwerp nr. 189 of in
diening van een afzonderlijk wetsontwerp. Tijdgebrek zou tot de eerste 
methode kunnen nopen, al had de tweede op zich de voorkeur, zo 
stelde men.36
Het kabinet hield voorlopig de boot af. In de Memorie van Antwoord 
merkte de regering op dat inderdaad tijdgebrek verhinderde om alsnog 
een nieuw wetsontwerp in te dienen. En ten aanzien van de suggestie 
om een voorstel als bedoeld in wetsontwerp nr. 189 op te nemen, zei 
de regering dat dit „niet ten onrechte op ernstige formeele bezwaren” 
zou stuiten, „al ware het slechts, dat aldus over een geheel buiten het 
bestek van de voorgestelde herziening vallend onderdeel de Raad van 
State niet zal worden gehoord”.37 In de Ministerraad voegde Beel op 
23 april hier echter aan toe dat, wanneer de Kamer zelf de kwestie bij 
amendement wilde regelen, het hem wel was.
Bij de openbare beraadslaging over wetsontwerp nr. 189 op 30 april 
kwamen verschillende sprekers op de zaak terug. Van Maarseveen, die 
art. 192 uit de Grondwet wilde schrappen, voelde er veel voor om de 
gesuggereerde wijziging inderdaad bij amendement aan te brengen. 
„Zou men het veel gehuldigde standpunt innemen, dat de considerans 
beslissend is over de vraag, wat de grenzen zijn van de materie, die in 
een wetsontwerp behandeld wordt en waarin dus de Kamer wijziging 
kan brengen, dan zou de quaestie spoedig zijn beslist. De considerans is 
in dit geval immers zeer ruim geredigeerd en rept van de noodzakelijk
heid om in de Grondwet verandering te brengen, zonder van eenige 
beperking te spreken . . .  Acht men echter het materieele verband 
tusschen het wetsvoorstel en het amendement beslissend, dan moet men 
erkennen, dat het bedoelde amendement de materie van het wetsont
werp te buiten gaat, en dus het karakter draagt van een initiatiefvoor
stel.” Hij wees erop dat jhr. mr. A.F. de Savomin Lohman aan het 
amendementsrecht geen andere grens stelde dan die van „een goede en 
voorzichtige werkmethode”. „Naar deze opvatting”, aldus Van Maar
seveen, „zou men het recht van initiatief en het recht van amendement 
kunnen beschouwen als uitvloeisel van een en dezelfde bevoegdheid. 
Welk middel men in een bepaald geval zal bezigen, hangt van de om
standigheden af en van de eischen eener goede en voorzichtige werk
methode.” Nam de regering niet het initiatief, dan behield hij zich, ge
let op de algemene consensus wat de zaak zelf betrof -  zowel regering 
als Kamermeerderheid wilden in de feitelijke situatie geen verandering 
brengen -  het recht voor eventueel een amendement in te dienen.38 
De aandrang, door Van Maarseveen uitgeoefend, werd ondersteund 
door Tilanus,39 Bierema,40 Schouten41 en Joekes.42 Maar Beel voelde 
er nog steeds niets voor om de regering hier het initiatief te laten ne
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men; hij wilde dat liever aan de Kamer overlaten.43 Wellicht dat Scher- 
merhorn, die ook achter de regeringstafel zat, hem iets toevoegde, want 
in de direct daarop volgende tweede termijn verzocht Beel behandeling 
van de kwestie van art. 192 en stemming over wetsontwerp nr. 189 
twee dagen, tot 2 mei, aan te honden, „opdat de Regeering zich zal 
kunnen beraden of zij nog met een voorstel zal komen tot schrapping 
van artikel 192 der Grondwet en in het bevestigende geval daarover 
contact zal kunnen opnemen met den Raad van State”.44 
Nog diezelfde avond, op 30 april dus, vond kabinetsberaad plaats, niet 
in de Ministerraad, want die zou pas weer op 6 mei bijeenkomen, maar 
in de Raad voor Binnenlands Bestuur. Schermerhom herinnerde nog 
eens aan de bespreking in de Staten-Generaal in januari over de legali
satie van wetsbesluiten: de regering had toen reeds te kennen gegeven, 
dat zij bereid was de legalisatie van belangrijke wetsbesluiten ter hand 
te nemen, zodra de gelegenheid zich voordeed. Welnu, nu de aandrang 
vanuit de Kamer zo groot was, moest er maar iets gebeuren met art. 
192. Maar Beel wenste in geen enkele vorm de Kamer tegemoet te ko
men op het punt van legalisatie. Hij bleek kennelijk bevreesd dat legi
timering van de grondwetsafwijking, die had plaatsgehad in het KB 
E45, het standpunt dat wetsbesluiten geen legalisatie behoefden, in 
gevaar zou brengen. Logischerwijze zou dit gevaar alleen dreigen voor 
wetsbesluiten, die inhoudelijk van de Grondwet afweken; het algemene 
punt, of wetsbesluiten legalisatie behoefden alleen vanwege hun rechts
vorm, was immers niet aan de orde. De vrees had betrekking op de ge
vallen waarin de rechtsvorm van het wetsbesluit gepaard ging met in
houdelijke strijd van een bepaling van een wetsbesluit met de bepalin
gen van de Grondwet. Zo moet de discussie over de legalisatie in de 
Raad voor Binnenlands Bestuur worden begrepen. Beel stelde in plaats 
van schrapping van art. 192 een zodanige wijziging van het artikel 
voor, dat dienstplichtigen, die niet dienstplichtigen ter zee waren (waar
over art. 191 sprak), zonder hun toestemming niet dan krachtens een 
wet naar de Rijksdelen Overzee zouden mogen worden gezonden. Een 
wijziging van art. 192, zo verdedigde Beel zijn voorstel, sloot nauw
keurig aan bij de geschiedenis van het artikel, want voor de Landmacht 
had steeds gegolden, dat alleen vrijwilligers naar de overzeese gebieds
delen konden worden gezonden. Drees, die het voorstel steunde, con
cludeerde terecht dat de wijziging van art. 192 in feite neerkwam op 
verloochening van het KB E45. De Raad aanvaardde daarop Beels 
voorstel.
Nog op 2 mei diende de regering hieromtrent een wetsontwerp (stuk 
nr. 207) bij de Tweede Kamer in; de Raad van State had hierover in 
een spoedvergadering geadviseerd. Blijkens de Memorie van Toelich
ting stond de regering op het standpunt dat het KB E 45 door het van 
kracht worden van dit voorstel tot grondwetswijziging niet zou worden
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gelegaliseerd, doch zou worden geëlimineerd; hierbij rijst de vraag of 
de regering niet het standpunt had kunnen innemen, dat de door de 
toekomstige grondwetstekst verlangde wet reeds tot stand was gekomen 
door het KB E45. Verder werd in de Memorie van Toelichting uit
drukkelijk opgemerkt, dat de regering haar opvattingen over de rechts
kracht van wetsbesluiten handhaafde en dat het KB E 45 van kracht 
bleef, totdat de grondwetswijziging in tweede lezing was aanvaard.45 
In het nog op diezelfde dag uitkomende Voorlopig Verslag vroeg de 
Kamer wat was bedoeld met de woorden „krachtens de wet”; was tel
kens voor elke uitzending een afzonderlijke wet nodig of kon worden 
volstaan met een algemene wet?46
Nadat op 2 mei -  dezelfde dag dus nog steeds -  was gestemd over wets
ontwerp nr. 189, kwam het wetsontwerp nr. 207 in openbare behande
ling. Beel begon met te antwoorden op het Verslag.47 Wijziging bij 
nota van wijziging had de regering ongewenst gevonden, omdat wets
ontwerp nr. 189 alleen op hoofdstuk XIII van de Grondwet betrekking 
had; hieruit zou voor leden, die voor het ene en tegen het andere voor
stel waren, een dwangpositie kunnen voortvloeien. „De gekozen re
dactie ’krachtens de wet’ sluit zich aan bij de redactie, die in de Grond
wet in het algemeen wordt gevolgd ten aanzien van wetten, die niet 
speciaal ter regeling van een bepaalde materie in de Grondwet zijn 
voorgeschreven, maar zij sluit niet uit, dat de algemene wet, in casu de 
Dienstplichtwet, nadere regelen stelt ook met betrekking tot deze ma
terie.”
Met 53 tegen 2 stemmen werd het wetsontwerp na een uiterst kort de
bat aangenomen.48 De twee tegenstemmen kwamen van de CPN- 
fractie, die zich „met hand en tand” verzet had tegen de overhaasting, 
waarmee de eerste lezing van deze grondwetswijziging werd afgehan
deld. Zij had uitstel van behandeling gewenst, maar alleen Wagenaar 
en De Groot waren in de Kamer aanwezig, en dat was te weinig, want 
voor een voorstel daartoe waren vijf handtekeningen vereist.49 
In de Eerste Kamer werd het wetsontwerp op 14 mei gelijktijdig met 
wetsontwerp nr. 189 behandeld. Anema vergeleek de wijze van behan
deling met een piano-sonate van Schumann: „er bestaat een piano
sonate van Schumann, voor het laatste deel waarvan het tempo aldus 
wordt aangegeven: so schnell wie moglich. En even verder staat dan: 
noch schneller. Ik heb nooit begrepen hoe dit moest worden uitgevoerd, 
maar metterdaad is het deze Regeering gelukt dit te verwezenlijken op 
het gebied van de behandeling van ontwerpen van wet: zooals de ont
werpen van wet nos. 189 en 190” -  de wijziging van de Kieswet, die in 
de Eerste Kamer eveneens op 14 mei ter discussie stond -  „behandeld 
zijn, is het: so schnell wie möglich, zooals het ontwerp van wet no. 207 
behandeld is, is het: noch schneller.”50 Het wetsontwerp werd op zijn 
inhoud bestreden door Pamontjak (onafhankelijk), die zich verzette
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tegen het eventueel gebruik van wapengeweld in Indonesië,51 en door 
het communistische lid Koejemans.52 Pollema achtte de huidige Staten- 
Generaal niet voldoende grondwettelijk om in eerste lezing over voor
stellen tot grondwetsherziening te stemmen en was op deze grond ook 
tegen het voorstel.53
Van de kant van de regering nam Logemann het op tegen Pamontjak 
en Koejemans; hij beriep er zich op dat de Britse taak geleidelijk door 
Nederlandse troepen moest worden overgenomen, terwijl op Sumatra 
veelal chaos heerste.54 Het wetsontwerp werd aangenomen met 36 tegen 
8 stemmen. Hier stemden met Koejemans mee: Pamontjak, een lid van 
de anti-revolutionaire fractie (Briët) en de gehele christelijk-historische 
fractie.55
De wijziging van art. 192 van de Grondwet heeft haar beslag gekregen 
bij wet van 27 december 1946, Stbl. G 398, nadat hiervoor in tweede 
lezing de vereiste meerderheid wel was verkregen, in tegenstelling tot 
het voorstel betreffende hoofdstuk XIII.
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IX

INDIË

Bij dit hoofdstuk wordt vooropgesteld dat het in het kader van de opzet 
van dit boek niet mogelijk is een geschiedenis te schrijven van de Indo
nesische problematiek. De nadruk moet blijven vallen op de wisselwer
king tussen kabinet en Staten-Generaal. Het is echter ondoenlijk deze 
te verstaan zonder te laten zien, welke onoverbrugbare mentale afstan
den er lagen tussen de ontwikkeling in Indië en die in het parlement. 
Met name valt er niet aan te ontkomen enigszins uitvoerig in te gaan op 
de ontwikkeling in Indië zelf gedurende de tweede helft van 1945, toen 
de „Indonesische kwestie” ontkiemde.

1. Inleiding

In de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog was Nederlands-Indië uitge
groeid tot een „koloniale staat”, wiens functie was gericht op het be
lang van Indonesië; in toenemende mate voelde een inheemse boven
laag zich Indonesiër.1 Het moederland was onmiskenbaar de eenheid 
opleggende macht. Het hieruit resulterende nationalisme ging van deze 
eenheid uit, maar wilde daaraan eigen inhoud en vorm geven, ongeacht 
de vraag hoe vele afzonderlijke, dikwijls in zich besloten volksgroepen 
daar op dat imperiale territoir tegenover zouden staan.
Onlusten in november 1926 en de reactie hierop hebben bevorderd dat 
onder de nationalisten de gedachte van de non-coöperatie met het Ne- 
derlands-Indisch gezag in betekenis toenam; niet-samenwerking was 
het antwoord van de nationalisten op de pretentie van Nederlandse 
zijde, dat de leiding voorshands in Europese handen moest blijven. De 
in 1927 door Soekarno opgeriohte „Partai Nasional Indonesia” had 
staatkundige onafhankelijkheid tot voornaamste doel; de leiders werden 
in 1929 gearresteerd en eind december 1930 tot gevangenisstraffen ver
oordeeld.
In Indië had zich in verband met het toenemende zelfstandigheidsstre- 
ven in 1930 een groepering gevormd, de Stuw,2 die als verwant mag 
worden beschouwd met de algemene oriëntatie die in de Leidse Indolo- 
gische faculteit overheerste. In het nummer van 15 maart 1930 van het 
blad „De Stuw” schreef de redactie „Ter inleiding”: „De vereeniging 
wil beproeven aaneensluiting en samenwerking tot stand te brengen
Aantekeningen op pag. 661.
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tusschen de Nederlanders hier te lande, die ervan overtuigd zijn dat het 
hun plicht is als Nederlanders mede te werken aan de verdere uitvoe
ring van Nederlandsch koloniale taak, welke voltooid zal zijn, wanneer 
een Indisch Gemeenebest in de rij der zelfstandige volken een eigen 
plaats inneemt, in staat en bereid ook aan internationale verplichtingen 
te voldoen en recht en belang ook van niet-inheemsche ingezetenen te 
erkennen en te beschermen. Zij streeft ernaar, dat Nederland en dat 
Gemeenebest blijvende banden zullen onderhouden.” Dr. H.J. van 
Mook, de latere Luitenant-Gouverneur-Generaal, was voor de Stuw- 
groep in de Volksraad gekomen, voordat hij directeur Economische 
Zaken in het Indische bestuur werd. Ook dr. J.H.A. Logemann, toen- 
dertijd hoogleraar te Batavia, en mr. J.A. Jonkman, de voorzitter van 
de Volksraad, behoorden tot de Stuwgroep.
Tegenstanders van de oriëntatie in de Leidse Indologische faculteit en 
van het streven van de Stuw zochten sedert 1925 hun toevlucht tot de 
Utrechtse Indologische faculteit. Zij gingen ervan uit dat Leiden en 
later de Stuw de aandacht eenzijdig richtten op het Indonesisch natio
nalisme en dientengevolge de Europese invloed en leiding en het Rijks
verband door een te snelle emancipatie van Nederlands-ïndië in ge
vaar brachten. De Utrechtse richting zag het toekomstig bestel als een 
Rijksverband, dat staatskarakter zou hebben en waarvan de Neder
landse provincies deel zouden uitmaken op voet van gelijkheid met de 
provincies in Nederlands-Indië en die in West-Indië. Deze richting 
wenste echter niet af te doen aan het beginsel van de Nederlandse kolo
niale politiek na 1900, dat Nederland was geroepen om Indië naar de 
zelfstandigheid te leiden. Een aantal woordvoerders van deze richting, 
die ook bij de Nederlandse kolonie in Londen tijdens de oorlog veel 
aanhang had, vindt men na de bevrijding terug in de Stichting Rijks
eenheid.

Op 15 juli 1936 was in de Volksraad van nationalistische zijde een ini
tiatief genomen tot een petitie, waarin werd verzocht om een Rijkscon
ferentie om aan Nederlands-Indië binnen tien jaar „den staat van zelf
standigheid toe te kennen binnen de grenzen van artikel 1 der Grond
wet” ; het voorstel werd aangenomen. Maar de Nederlandse regering 
achtte het tijdstip voor verdere staatkundige hervormingen nog niet 
gekomen; zij wees de petitie af. Als reactie hierop aanvaardden de na
tionalisten het lied , Jndonesia Raja” als volkslied en de rood-witte vlag 
als die van Indonesië.
Tijdens de bezetting van het moederland bleef de regering moties, die 
in soortgelijke richting als die van 1936 gingen, afwijzen vanwege de 
onmisbare medewerking van de Staten-Generaal. Op 16 juni 1941 kon
digde de landvoogd met koninklijke machtiging een na de bevrijding 
te houden Rijksconferentie aan; enige tijd tevoren was een commissie
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ingesteld „tot bestudering van staatsrechtelijke hervormingen” (com- 
missie-Vismans), die in haar rapport constateerde dat zij geen Indone
sische wensen had vernomen, die de Rijksband met Nederland wensten 
te verbreken, al zou dit de dominion-status naar Brits model kunnen 
zijn.3
In de jaren dertig was het nationalisme in Azië alom in volle opkomst; 
de leiders van de bevolking wilden de koloniale staten omvormen tot 
staten met een natievormende doelstelling. In de Verenigde Staten 
wensten vele democraten de liquidatie van de koloniale rijken, al werd 
hierbij gedacht aan een overgang onder internationale leiding. Het de- 
kolonisatiestreven ontving steun door de proclamatie van het Atlantic 
Charter op 14 augustus 1941 door de Amerikaanse president Roose- 
velt en de Britse premier Churchill; hierin werd onder meer erkend 
„the right of all peoples to choose the form of government under which 
they will live”. Churchill heeft hier iets anders mee bedoeld dan Roose- 
velt. De omkering van „koloniale staten” in souvereine op natievor
ming gerichte staten werd door het Charter, althans in Churchills visie, 
niet aanvaard. Maar het heeft in elk geval wel in die richting gewerkt. 
Die werking werd ook niet zonder meer bedoeld, toen de Koningin in 
een radio-rede te Londen op 6 december 1942 (door tijdsverschil elders 
op 7 december aanhoord), onder verwijzing naar het Atlantic Charter 
en naar vorige verklaringen van de Nederlandse Kroon sprak over de 
na-oorlogse opbouw van het Rijk „op den hechten grondslag van vol
ledige deelgenootschap”, in het besef „dat geen politieke eenheid en 
verbondenheid op den duur kan blijven bestaan, die niet gedragen wor
den door de vrijwillige aanvaarding en de trouw van de overgroote 
meerderheid der burgerij”. De Koningin stelde zich een Rijksverband 
voor, waarin Nederland, „Indonesië” (tot dat toe had de rede het 
slechts over „Nederlandsch-Indië” gehad), Suriname en Curagao „teza
men deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf de eigen, inwen
dige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, 
doch met den wil elkander bij te staan, zullen behartigen”.4 Deze rede, 
onder verantwoordelijkheid van het kabinet-Gerbrandy uitgesproken, 
riep vermoedelijk bij de Indonesische nationalisten meer verweermoge- 
lijkheden dan verwachtingen op. De verdediging door Gerbrandy van 
de rede onderstreept naderhand haar ambivalent karakter.5 
De Londense kabinetten en, na de bevrijding van Nederland, het kabi- 
net-Schermerhom-Drees, konden hun beleid ten aanzien van de over
zeese gebiedsdelen en van Nederlands-Indië in het bijzonder aanvan
kelijk in twee hoofdpunten samenvatten. In de eerste plaats moest de 
oorlog verder worden gevoerd voor de bevrijding van Indië, voor welk 
doel een legermacht moest worden opgebouwd. In de tweede plaats 
diende, als het gehele Koninkrijk was bevrijd, ter uitvoering van de ko
ninklijke rede van 6 december 1942 een Rijksconferentie te worden bij-
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eengeroepen. In haar radiotoespraak van 27 juni 1945 beperkte de 
Koningin zich overigens tot de woorden: „als wij ons straks mogen ver
heugen in de bevrijding van groter Nederland onder de keerkringen, 
. . .  zal op ons de plicht rusten het vernieuwde koninkrijk op te bou
wen”, terwijl Schermerhom het in zijn hierna volgende regeringsver
klaring uitsluitend had over Nederlands aandeel in de oorlogvoering 
tegen Japan en de bevrijding van Indië.6

2. De capitulatie van Japan

Op 7 december 1941 viel Japan Pearl Harbour, Hongkong en Singa
pore aan; Nederland verklaarde terstond de oorlog. Op 9 maart 1942 
capituleerden de geallieerde strijdkrachten op Java. Af gezien van naar 
Burma en andere delen van Oost-Azië afgevoerde Nederlandse krijgs
gevangenen hadden de Japanners ongeveer 200.000 Nederlands-Indi- 
sche en geallieerde krijgsgevangenen en mannelijke en vrouwelijke bur
gers met hun kinderen in Indië geïnterneerd. Het lot van de krijgsge
vangenen, de geïnterneerde geallieerde burgers en hun gezinnen, de 
Ambonezen en vele Indo-Europeanen wedijverde met dat van de in 
grote aantallen als koelies, meestal onder dwang geworven Indonesiërs. 
Het Japanse regime is door oorlogsmisdrijven gekenmerkt.7 Op wester
se leest geschoeide installaties werden ontwricht. De landbouwproduc
tie daalde. De inheemse bestuurstradities werden ontworteld. De 
ambtsadel moest systematische vernedering ondergaan; pro-Nederland- 
se zelf bestuurders werden veelal met hun familie vermoord. De politie 
kwam rechtstreeks onder Japans militair bevel te staan. De Indonesi
sche jeugd werd gefanatiseerd in para-militaire korpsen; hiernaast 
stond de werving voor hulpsoldaten (koelies voor het leger) en de hulp
politie. Eind 1943 werd een Indonesisch leger met eigen kader („Pe- 
ta”) gevormd; zelfs kwam het tot zelfmoordkorpsen. Daarnaast werd 
de bevolking, vooral op Java, in massale organisaties tot dienstbaar
heid aan de Japanse oorlogvoering beïnvloed.
In de tweede helft van 1943 maakte Japan Burma (1 augustus) en de 
Philippijnen (14 oktober) onafhankelijk. Indonesische onafhankelijk
heid lag toen niet in de Japanse plannen. Op 5 september 1944 ver
klaarde de Japanse Minister-President Koiso dat Indonesië „in de toe
komst” onafhankelijk zou worden; de Indonesische nationale vlag en 
het lied „Indonesia Raja” werden toegestaan.8 De nationalistische lei
ders Soekarno en Hatta zijn sedertdien ook de Buitengewesten gaan 
bewerken. Pas op 17 juli 1945 besloot Japan tot onafhankelijkheids- 
verlening aan Indonesië; de verlening zou begin september plaatsheb
ben.
Op 6 en 9 augustus waren de atoombommen gevallen op Hiroshi- 
ma en Nagasaki en op 15 augustus proclameerde de Keizer van Japan
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de onvoorwaardelijke overgave; de algemene overgave-ceremonie vond 
pas op 2 september in de baai van Tokio plaats, waarbij luitenant- 
admiraal Helfrich als vertegenwoordiger van „the Kingdom of the 
Netherlands” het „document of surrender” tekende. Op Java maakten 
de Japanse autoriteiten de capitulatie op 21 en 22 augustus bekend, 
nadat op 17 augustus Soekarno en Hatta onder allerlei vormen van 
interne Javaanse druk de onafhankelijkheid van Indonesië hadden ge
proclameerd.9
De Japanse politiek is de vroedvrouw van de republiek geweest; zij 
heeft bovendien een basis geschapen zonder welke een proclamatie als 
die van Soekarno en Hatta een slechts incidenteel karakter zou hebben 
gehad. Die basis was enerzijds de ontmaehting van de traditionele in
heemse gezagsverhoudingen, anderzijds de fanatisering en militarise
ring van grote delen van de jeugd. Van een marionetten-regering was 
slechts inzoverre sprake, dat deze zelf vanuit het nationalisme aan een 
positie als marionetten-regering verre de voorkeur zou hebben gegeven 
boven een restauratie van het Nederlands-Indische bewind. Aanvanke
lijk heeft ook Van Mook de republiek als een „puppet régime” opgevat. 
Hij duidde de republiek als zodanig aan in zijn memorandum over de 
politieke situatie op Java aan de Britse opperbevelhebber Mountbatten 
op 3 september 1945.10
Soekarno had dictatoriale, populistische en, als men wil, fascistische 
neigingen en sympathieën. Hij was op een weinig genuanceerde wijze 
ijdel; hij voelde zioh het actieve en activerende symbool van de onduld
baarheid van de vernedering van de volkeren van Indonesië door Ne
derland en van de wil zich met benutting van zich aandienende moge
lijkheden hoe dan ook daar tegen af te zetten. Hatta daarentegen was 
vertrouwd met en trouw aan de constructieve aspecten van westers 
denken en westerse democratie. Hij was te nuchter om zich te laten 
meeslepen door zijn teleurstellende ervaringen met de Nederlandse po
litiek; maar ook hij wilde toch voor alles aan een zeer breed levend 
gevoel van vernedering een einde zien komen. Nederland heeft helaas 
Soekarno’s ondeugden al te zwaar genomen en van afwijzing van Soe
karno een prestige-zaak gemaakt.

Strategisch gezien zou de bevrijding van Nederlands-Indië een zaak 
worden van de Amerikanen. De Indische Archipel viel sedert 1942 
binnen de South West Pacific Area (SWPA) onder commando van de 
Amerikaanse generaal MacArthur, met uitzondering van Sumatra dat 
onder het in augustus 1943 ingesteld South East Asia Command 
(SEAC) viel onder commando van de Britse admiraal Lord Louis 
Mountbatten, tot dan toe onderkoning van Brits-Indië. In april 1944 
werd Hollandia op Nieuw-Guinea door de Amerikanen bevrijd en van
af juni 1945 tot aan de conferentie van Potsdam begon de pacificatie
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van enkele plaatsen van Bomeo en de Grote Oost door Australische 
troepen, vergezeld van Nederlandse bestuursinstanties en militaire een
heden, onder Amerikaans commando.11 Het zou de laatste bijdrage van 
de Verenigde Staten aan de bevrijding van Nederlands-Indië zijn, af
gezien van de wel zeer moeizaam bereikte overdracht van het op Biak 
achtergebleven Amerikaanse materiaal.12
Reeds vanaf 1943 streefde de Britse regering -  niet in de laatste 
plaats uit prestige-overwegingen -  naar uitbreiding van het Britse com
mando in de Pacific, speciaal met Nederlands-Indië, Ondanks de oppo
sitie van MacArthur bleek Roosevelt meer en meer geneigd in de over
dracht van dit commando te bewilligen. Tot deze verschuiving van de 
bevelsbevoegdheid werd medio juli 1945 besloten door de Verenigde 
Anglo-Amerikaanse Chiefs of Staff op de conferentie van Potsdam.13 
De overdracht geschiedde buiten elk overleg met de Nederlandse rege
ring om; zij is er zelfs niet officieel van in kennis gesteld. Schermerhom 
en Van Kleffens richtten op 20 juli een verzoek tot Truman, die in
middels de overleden president Roosevelt was opgevolgd, en Churchill 
te Potsdam om hen tesamen met Gerbrandy aldaar een onderhoud toe 
te staan in verband met de belangen van Nederlands-Indië. In de ver
gadering van de Raad voor Oorlogvoering op diezelfde 20ste juli toon
de Van Roijen, die zelf het buitenspelstaan van de Nederlandse rege
ring bedenkeüjk vond, zich weinig hoopvol; men zou huiverig zijn een 
precedent te scheppen, vooral ten aanzien van Frankrijk „dat razend 
is niet te zijn uitgenodigd”. Inderdaad werd het verzoek afgewezen. De 
Parlementaire Enquêtecommissie heeft de afwijzing gekwalificeerd als 
„uitermate onhoffelijk”.14
De weigering kreeg nog een staartje, toen bleek dat de Poolse premier 
wel in Potsdam werd ontvangen. Van Kleffens liet de Britse en de 
Amerikaanse ambassadeurs bij zich komen om „een bittere klacht” 
over deze „discriminatie” te uiten; tijdens dat gesprek gebruikte hij 
herhaaldelijk het woord „unfair”, wees hij de ambassadeurs erop dat 
Nederland genoeg had van sympathiebetuigingen en vroeg hen de zeer 
ernstige ontstemming van de Nederlandse regering aan hun regeringen 
kenbaar te maken.15
Inmiddels staat wel vast dat de Nederlandse regering de kwestie van de 
bevelsovergang teveel op haar beloop heeft gelaten.16 In de boezem van 
het kabinet was men het er niet over eens, of de Nederlandse belangen 
in Nederlands-Indië in betere handen waren bij de Amerikanen dan 
wel bij de Britten. Voor het eerste sprak de feitelijke situatie in Zuid- 
Oost-Azië van augustus 1945. Er was al een vergevorderde en goede 
samenwerking met MacArthur, die zijn plannen om Java te bevrijden 
reeds klaar had liggen.17 Bovendien waren de ervaringen met de Ame
rikanen ten aanzien van de goederenvoorziening uitstekend, terwijl de 
behandeling van Civil Affairs van Britse zijde veel stroever was. Ander-
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zij ds vormden de Nederlanders met de Britten en de Fransen verschil
lende malen het doelwit van anti-kolonialistische Amerikaanse ideeën, 
hetgeen weer voedsel gaf aan de mening dat de teruggave van Neder- 
lands-Indië aan Nederland in vertrouwder handen was bij Engeland, 
dat als koloniale mogendheid dezelfde belangen had.18 
Ongetwijfeld was de Amerikaanse visie onder Roosevelt en zijn Secre- 
tary of State Huil voor Nederland nogal onheilspellend.19 Truman en 
zijn Secretary of State Byrnes hadden echter een meer pragmatische 
houding in de koloniale problematiek; ook het niveau van generaal 
MacArthur enerzijds en dat van de naar Den Haag gezonden Ameri
kaanse ambassadeur Hornbeck20 anderzijds rechtvaardigen de con
clusie dat de gang van zaken in Indië door de commando-wisseling per 
slot van rekening nadelig is beïnvloed. De omvang en aard van de 
teleurstellende ervaringen waren in juli 1945 niet te voorzien. De En- 
gelsen, met wie Nederland in de eerste fase te maken kreeg, Lord 
Mountbatten en Sir Philip Christison, hadden jegens Nederland weinig 
égards, althans de Britse regering maakte het hun onmogelijk meer 
égards te tonen.

De capitulatie van Japan op 15 augustus kwam voor de Nederlandse 
regering volkomen onverwacht. In een vergadering van de Minister
raad op 26 juni zei Schermerhom dat „de volledige bevrijding van 
Indië nog wel op zich liet wachten”. En op 11 juli sprak de minister 
van Overzeese Gebiedsdelen Logemann, toen in de Raad voor Oorlog
voering het zenden van Nederlandse troepen voor de bevrijding van 
Nederlands-Indië ter sprake kwam, als zijn verwachting uit „dat eind 
1946 onze grote eenheden (naar de Pacific) gezonden kunnen worden”, 
maar dat deze „niet met zekerheid in Nederlands-Indië ingezet zullen 
(kunnen) worden, aangezien zij voor de oorlog tegen Japan bestemd 
zijn in geallieerd verband”. Vijf dagen later werd in de Raad voor 
Oorlogvoering zelfs herinnerd aan een oude belofte van Churchill dat 
Nederland zes maanden, voordat de grote aanval ter bevrijding van 
Indië zou beginnen, zou worden gewaarschuwd!
Mountbatten was niet vooraf op de hoogte van de overdracht van Java 
naar zijn operatie-gebied per 15 augustus; de beslissing van de Com- 
bined Chiefs of Staff te Potsdam „had come as a great shock to him” 21 
Voor Mountbatten betekende het onverwachte tijdstip, waarop de 
commando-wisseling haar onmiddellijke consequenties kreeg, dat hij 
met 25.000 man, bijna geheel bestaande uit zgn. Brits-Indische divisies, 
die ieder voor slechts één derde uit Engelsen bestonden, in Burma, in 
Indo-China, in Malakka en op Sumatra en nu ook in de rest van Indië 
de resterende geallieerde taken moest vervullen. De Britse regering 
wilde voor wat Bomeo en de Grote Oost betreft deze taken overlaten 
aan de Australische troepen onder eigen commando.
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De voorbereidingen van de Nederlandse regering op de situatie van 
medio augustus hadden uiteraard nog meer beperkte betekenis. In 
verschillende bijeenkomsten van de Raad voor Oorlogvoering komt 
naar voren dat er gebrek aan materieel en manschappen was, dat voor
lopig nog zou voortduren.22 Zowel voor de opleiding van de troepen 
als voor hun uitrusting was Nederland volledig afhankelijk van de ge
allieerden, in het bijzonder van Engeland. Schermerhom constateerde 
dan ook dat deze moeilijkheden de uitzending van gezagstroepen op 
grote schaal onmogelijk zouden maken. En minister Logemann meende 
dat het nieuws van Japans overgave „administratief en organisatorisch 
te vroeg komt”. Minstens zo groot was het probleem van de scheeps- 
ruimte. Het merendeel van de Nederlandse schepen was ondergebracht 
in de geallieerde scheepspool en met name waar het schepen betrof 
voor de verplaatsing van materieel en troepen, was Nederland contrac
tueel verplicht deze tot zes maanden na afloop van de oorlog tegen 
Japan ter beschikking van de pool te laten.23
Sedert september 1943 was in de Verenigde Staten de opleiding begon
nen van een mariniersbrigade; deze opleiding zou twee jaar later 
vrucht kunnen opleveren. Hiernaast kon uit alles wat beschikbaar was 
een beperkt aantal eenheden worden gevormd. Engeland verleende op- 
leidingsfaciliteiten. Maar na de capitulatie van Japan kwamen dras
tische inkrimpingen van de gedane aanbiedingen; Australische belof
ten verdwenen zelfs in het niet.24 Uit de binnenlandse strijdkrachten 
waren ingevolge een besluit van het geallieerde hoofdkwartier lichte 
infanterie bataljons in opleiding genomen; hieruit hoopte de regering 
27 bataljons vrijwilligers beschikbaar te kunnen stellen voor Indië. Zij 
zouden in Engeland worden uitgerust en vandaaruit vertrekken. Een 
tiental compagnies kon vanuit Australië beschikbaar komen. De kader
vorming leverde grote moeilijkheden op. Vertrouwd werd dat uit het 
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) -  zowel uit de 26.000 
Nederlands-Indische krijgsgevangenen buiten Indië als uit de krijgsge
vangenen op Java -  nieuwe eenheden zouden kunnen worden gevormd. 
Het beperkte Nederlands-Indische bestuursapparaat25 was in Brisbane 
(Australië) gevestigd. Bij dit bestuur waren eenheden van de Nether- 
lands Indies Civil Administration (NICA) opgeleid. De NICA was de 
coördinerende organisatie, die door de Nederlands-Indische regering 
ter beschikking werd gesteld van het geallieerde opperbevel om in de 
bevrijde delen van Indië voor en namens die regering het bestuur uit te 
oefenen gedurende de periode, waarin de volle verantwoordelijkheid 
voor het bestuur nog niet aan de regering was overgedragen, maar bij 
de geallieerden berustte.26 De Nederlandse regering was, gezien de be
schikbare deskundigen en opleidingsmogelijkheden in Nederland en 
Australië, tot de conclusie gekomen dat op een totaal van bijna 6000 
man NICA-personeel per maand 1000 man zouden kunnen worden
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toegevoegd aan de Britse commandanten.27
Hoe dan ook, de Ministerraad besloot op 10 augustus 1945 aan Mount
batten te laten meedelen „dat wij nu 17 bataljons beschikbaar hebben 
en 1.000 man NICA-personeel per maand en wel 4.000 man troepen 
direct, 4.000 man over een maand en 5.600 in Oktober/November. De 
tweede 4.000 man kunnen echter slechts beschikbaar worden gesteld 
na overeenstemming met de Amerikanen.”28 In het onderhoud op 
17 augustus van Van Kleffens met de Labour-premier Attlee, die een 
maand tevoren Churchill was opgevolgd, en zijn minister van Buiten
landse Zaken Bevin werden deze gegevens overgelegd.29 De behoefte 
aan transportmogelijkheden stond bij dit gesprek op de voorgrond.
Het was manifest dat Nederland slechts heel weinig kon bijdragen om 
de inspanning van Engeland ten aanzien van Nederlands-Indië te ver
lichten en dat Nederland gedurende een groot deel van het eerstko
mende jaar ten aanzien van het Indonesische beleid afhankelijk zou zijn 
van de beslissingen van de Britse regering. Het noodlottige was dat de 
ruim 280.000 Japanse militairen in Indië veelal al lang hun wapens 
aan Indonesische extremisten hadden afgegeven, alvorens in de loop 
van 1946 hun ontwapening en afvoering beslag zouden krijgen.

3. Engeland en het herstel van het Nederlandse gezag

De geallieerde taken met betrekking tot de afwikkeling van de oorlog 
tegen Japan in Zuid-Oost-Azië werden beperkt opgevat. De Britse op
perbevelhebber stond ten aanzien van Malakka en Burma, waar de 
Britse souvereiniteit gold, voor een dubbele taak: de geallieerde en de 
eigen Britse taak. Ten aanzien van Nederlands-Indië werd de afbake
ning tussen de geallieerde taak en de taak van de rechtens souvereine 
mogendheid, Nederland, een veel neteliger probleem. Zolang de Ja
panse troepen bereid zouden blijken de orde te handhaven, zou het pro
bleem tot op zekere hoogte niet urgent zijn, maar naarmate bleek dat 
die troepen die bereidheid steeds minder hadden, stond de deur wagen
wijd open voor anarchie en terreur. De Britse troepen waren niet bij 
machte de handhaving van de orde over te nemen en de Britse rege
ring klampte zich vast aan de beperkte geallieerde taakstelling: het 
ontwapenen en afvoeren van de Japanse strijdkrachten en de bevrijding 
en bescherming van geïnterneerden en geallieerde krijgsgevangenen. De 
Amerikaanse regering was het blijkens een persverklaring van het 
State-Department van eind 1945 met deze beperkte geallieerde taak
afbakening eens.30 Deze taakafbakening sloot een slechts beperkte or- 
de-handhavingstaak in, nl. inzoverre de primaire geallieerde taken niet 
ten uitvoer konden worden gelegd zonder dat hiertoe veiligheid en orde 
heersten. Buitendien werd het de vraag, wat de primaire geallieerde 
taak met betrekking tot de Japanse wapenen nog kon betekenen, naar-
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mate deze in Indonesische handen waren gekomen. Toch ging de zeer 
beperkte geallieerde taak in Indië gepaard met de uitoefening van terri
toriale souvereiniteit onder uitsluiting van Nederlandse souvereiniteits- 
uitoefening. Nog los van de feitelijke Nederlandse afhankelijkheid van 
de geallieerden ter zake van opleiding en uitrusting van troepen en van 
verschepen en landen daarvan, ook rechtens vermocht Nederland niets 
zonder Britse c.q. Australische toestemming.

Na de Japanse capitulatie trad ernstige vertraging op door het bevel 
van MacArthur dat geen capitulaties mochten worden aanvaard, voor
dat op 2 september te Tokio de formele capitulatie van de Japanse 
troepen zou zijn ondertekend.
Op 3 september landden Britse troepen in Singapore en pas op 12 sep
tember kon de formele capitulatie van de Japanse troepen in Zuid- 
Oost-Azië worden aanvaard. De Britse taak in Indië ging de Britse 
mogelijkheden verre te boven. Hier zouden, los van alle politieke pro
blemen, ruim 280.000 Japanse militairen moeten worden ontwapend 
en weggevoerd en ongeveer 200.000 Nederlandse en geallieerde krijgs
gevangenen en geïnterneerden in vrijheid gesteld. Engeland kon de am- 
bitieuse taako ver dracht ten aanzien van Indië niet waarmaken. Aan
vankelijk had Mountbatten bepaald dat pas in de eerste week van ok
tober Britse troepen, en dan nog slechts één divisie, voor Java beschik
baar zouden zijn.31 Het tijdstip is naderhand vervroegd kunnen worden 
tot 29 september. De omstandigheid dat de Britse troepen goeddeels uit 
Brits-Indiërs bestonden, bracht een sterke druk mee van de openbare 
mening in Brits-Indië. Het Labour-kabinet, dat in juli 1945 in Enge
land aan het bewind was gekomen, was ook niet ongevoelig voor de 
sterk anti-koloniale houding van de linkervleugel van zijn achterban. 
De bezwaren van deze zijde tegen het krachtig optreden van Churchill 
tegen de Elas in Griekenland speelden hierbij een rol; gevreesd werd 
voor een herhaling van zulk Brits optreden, nu onder Labour, in 
Indië.32
Hierbij kwam dat Mountbatten had besloten in Burma samen te wer
ken met Aung San, de nationalistische leider die aan Japanse kant had 
gestaan. Hij achtte het vanzelfsprekend dat Nederland ook zo zou han
delen in Indië; over het hoofd werd gezien dat Aung San in de laatste 
fase met de Britten tegen de Japanners had gestreden.
Op 24 augustus 1945 was door de Nederlandse en de Engelse regering 
een Civil Affairs Agreement gesloten over de positie van het Neder
landse bestuur onder het Britse militaire gezag, welke regeling zou gel
den tot 30 november 1946.33 In de fase van de militaire operaties zou 
de Allied Commander in Chief (Mountbatten) bezitten „de facto 
authority to take alle necessary measures”, zulks „to the extent 
necessitated by the military situation”. NICA-officieren zouden onder
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toezicht van de geallieerde opperbevelhebber zoveel mogelijk het be
stuur voeren en men kwam overeen dat deze ambtenaren zouden zijn 
„fully authorized to take all necessary measures”.
De overdracht van het opperbevel van MacArthur aan Mountbatten 
bracht moeilijkheden mee ten aanzien van de positie van de tot dan 
toe onder MacArthur gestelde Australische troepen. De Australische 
regering wilde die troepen niet onder het Britse oppercommando zien. 
Australië zou tijdelijk naast Mountbatten een zelfstandig opperbevel 
voeren over Borneo, de Grote Oost, Nieuw-Guinea (dat al was bevrijd) 
en Timor.34 De Nederlandse regering moest volstaan met ook hiervan 
kennis te nemen.35 In de praktijk heeft de Australische rol in Neder- 
lands-Indië weinig moeilijkheden opgeleverd.

Op 4 september hadden Van Mook en de fungerend directeur van 
Binnenlands Bestuur, Ch.O. van der Plas, een onderhoud met Mount
batten en zijn staf te Kandy (Ceylon).36 Op aandringen van Van Mook 
en Van der Plas werd afgesproken dat Mountbatten een telegram zou 
zenden aan de Japanse opperbevelhebber Terauchi, waarin werd ge
protesteerd tegen zijn onafhankelijkheidsverklaring van de republiek 
Indonesië. Hij werd tot de aankomst van de Britse troepen persoonlijk 
verantwoordelijk gesteld voor het civiele bestuur. Hij moest de onaf
hankelijkheidsverklaring terstond intrekken en de radiostations op Java 
sluiten. Enige dagen later antwoordde Terauchi wel op 11 augustus 
„instructies” aan Soekarno te hebben gegeven, doch na het Japanse 
„peace offer” geen besluit meer dienaangaande te hebben genomen; 
het Japanse militaire bestuur zou worden voortgezet als tot dan toe.37 
Verder drong Van Mook te Kandy erop aan dat Mountbatten een aan
wijzing aan zijn troepen zou uitvaardigen, dat de zgn. republiek Indo
nesië en haar regering niet dienden te worden erkend. Mountbatten 
stelde zich op het standpunt dat het niet op zijn weg lag zulks op eigen 
gezag te doen. Hij vroeg de Britse chefs van staven „that the Dutch 
Government may be asked to issue the necessary proclamation and 
that you will give me instructions if you wish me to enforce it”.38 
Prompt vroeg Van Mook aan Logemann om stappen bij de Britse 
regering te ondernemen, maar deze liet weten dat het een Nederlandse 
proclamatie moest zijn.
Van Kleffens vond de Britse houding „een beetje formalistisch”.39 Zij 
symboliseerde echter de Britse onthoudingspolitiek ten aanzien van de 
politieke situatie. Op 26 september deelde Schermerhom in de Raad 
voor Oorlogvoering mee dat van de ondernomen stappen nog geen re
sultaten bekend waren. Hij machtigde op 28 september Van Mook om 
namens de regering een proclamatie af te kondigen, waarin de repu
bliek onwettig zou worden verklaard; Van Mook stelde een tekst aan 
Mountbatten voor, maar hield de proclamatie aan tot hij zeker zou zijn
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van naleving door de Britse strijdkrachten.40
Te Kandy werd ook nog overeengekomen dat Van der Plas gedele
geerde zou zijn van de Nederlands-Indische regering bij het Britse 
hoofdkwartier, dat zich te Singapore zou vestigen,

De besprekingen te Kandy zijn ook van belang geweest voor de orga
nisatie van de bevelvoering aan Nederlandse zijde. Van Mook had al 
vóór de Japanse capitulatie er bij Logemann op aangedrongen dat ook 
de Nederlandse militaire eenheden bestuurlijk onder zijn gezag zouden 
moeten komen.41 Hij achtte de bevoegdheidsverdeling tussen landvoogd 
en Bevelhebber Strijdkrachten in het Oosten (BSO), luitenant-admiraal 
Helfrich, „volkomen onhoudbaar”.
De bestuursverhoudingen waren in het bijzonder geregeld in het Over- 
gangsbesluit Algemeen Bestuur Nederlands-Indië van 23 december 
1943, Stbl. D 65; dat was in werking getreden op 14 september 1944 
bij de KB’s van die datum, Stbl. E 97 en 98, en is van kracht geweest 
tot de souvereiniteitsoverdracht in 1949. Het besluit droeg „voor zoo
lang het Algemeen Bestuur van Nederlands-Indië niet door de Gouver- 
neur-Generaal kan worden uitogeoefend”, dit bestuur op aan de Luite- 
nant-Gouverneur-Generaal, in welke hoedanigheid op 1 maart 1945 
Van Mook was benoemd. Hij zou alle bevoegdheden en alle plichten 
hebben door de Grondwet en de Indische Staatsregeling aan de 
Gouverneur-Generaal toegekend en opgelegd. Maar het opperbevel 
over de strijdkrachten was bij KB van 6 mei 1942, Stbl. C 39, 
aan het algemeen bestuur onttrokken en opgedragen aan een „ge
zaghebbende, door Ons daartoe aangewezen” persoon; de aanwij
zing is echter nimmer gevolgd, terwijl het KB werd gehandhaafd. 
Wel was in maart 1942 de functie van Bevelhebber der Strijd
krachten in het Oosten ingesteld, waarmee Helfrich was belast. 
Deze had tot dan toe als Commandant der Zeemacht met de Leger
commandant generaal Van Oven onder het opperbevel van de Gou- 
verneur-Generaal gestaan. Helfrich had als BSO te maken met ver
scheidene ministers, was direct verantwoording verschuldigd aan de 
minister van Algemene Oorlogvoering (de Minister-President), maar 
had ook te maken met de Nederlands-Indische regering, i.c. de Luite- 
nant-Gouvemeur-Generaal, en met het geallieerde opperbevel, Mount
batten in de eerste plaats. Van Mook als Luitenant-Gouverneur-Gene- 
raal was van mening dat, nu de strijd was gestreden, er voor een zelf
standige BSO geen plaats meer was en dat er tegenover de geallieerden 
ook van de zijde van Nederland een duidelijke eenhoofdige leiding 
moest komen om het langs elkaar heen werken, dat gemakkelijk kon 
leiden tot tegenwerken, te voorkomen.42 De vraag omtrent de verhou
ding tussen Van Mook en Helfrich moest aan de hand van heel deze
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verwarde situatie worden beantwoord en werd in hoge mate gecompli
ceerd door een slechte persoonlijke relatie.43
De Raad voor Oorlogvoering had op 15 augustus 1945 geconcludeerd 
dat de KB’s C 39 en D 65 in de zin van Van Mooks suggesties zouden 
worden herzien.44 Tijdens het gesprek te Kandy met Mountbatten 
stemde deze in met Van Mooks regeling dat de NICA-eenheden onder 
hem en niet onder Helfrich zouden ressorteren; Helfrich had Mount
batten verzocht Van Mook erop te wijzen dat hij, Helfrich, dit anders 
zag. Van Mook beriep zich op een beslissing van de regering; het zou 
nog heel wat vergen voor deze ten slotte werd geformaliseerd.45

Het „hiaat” tussen de Japanse capitulatie en de aankomst van Britse 
troepen, eind september, heeft het republikeinse regime de kans gege
ven een begin te maken met consolidatie. Een functionaris van de voor
lichtingsdienst van het Nederlands-Indische gouvernement, dr. K. 
Posthumus, schetste in de dagen vóór 6 september de situatie als „een 
maatschappij zonder staat”, die tot dat ogenblik „op verrassend rus
tige wijze doorloopt”,46 hoe moeilijk en chaotisch de omstandigheden 
ook waren. Geleidelijk aan gingen mannelijke geïnterneerden de kam
pen verlaten en de verhoudingen tot de autochtone bevolking waren 
ten plattelande over het algemeen goed.
Op 6 september verscheen een proclamatie van de Japanse legercom
mandant, waarin op last van Mountbatten werd bevolen dat de krijgs
gevangenen en geïnterneerden om veiligheidsoverwegingen in de kam
pen moesten blijven; degenen die de kampen reeds hadden verlaten, 
moesten zich daar onmiddellijk weer melden, „in welk geval geen en
kele maatregel tegen hen zal worden getroffen”.47 Zo heeft men be
doeld of onbedoeld het aanvankelijk bereikbaar lijkend herstel van het 
normale leven en van normale samenwerking met de Indonesiërs on
mogelijk gemaakt. Door Mountbattens beslissing echter werd ruim 
baan geschapen voor het aanwassen van de anti-Nederlandse gezind
heid ook buiten de steden, nu men zag dat herstel van de Nederlandse 
maatschappelijke posities allesbehalve vanzelfsprekend was.
Steeds meer Japanse wapens kwamen in handen van jongerengroepen, 
meestal getraind door Japan onder de Japanse bezetting (Pemoeda’s). 
Zij ontwikkelden geleidelijk aan een anarchistische terreur, waartegen 
de Japanse bezetter meestal niets ondernam, nu de geïnterneerden 
toch allemaal weer terug waren in de kampen.
Het bewind van Soekarno stond tegenover de zich uitbreidende terreur
acties machteloos. De Japanse legerleiding op Java had daags na de 
uitroeping van de republiek de Indonesische soldaten, die door de Ja
panners waren geoefend, gedemobiliseerd, zodat de republiek van een 
centraal leger, dat de orde misschien nog enigermate had kunnen be
waren, werd beroofd en aan de grote veelheid van jeugdgroepen werd 
overgeleverd.48
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Het Soekarno-regime werkte door met de in overleg met Japan opge
stelde Grondwet en met het door de Japanse opperbevelhebber op 7 
augustus 1945 in het leven geroepen comité tot voorbereiding van de 
onafhankelijkheid, van welk comité Soekarno voorzitter en Hatta on
dervoorzitter was. De „hiaat”-periode werd benut om alom op Java 
plaatselijke nationale comité’s op te richten en om als adviescollege 
een Centraal Indonesisch Comité (Komite National Indonesia Pusat: 
KNIP) in te stellen. Het Soekarno-bewind was aanvankelijk gevestigd 
in Batavia (Djakarta) en zou in november 1945 naar Djogjakarta 
(Djokja) verhuizen. Eind augustus begon de republiek troepen samen 
te stellen en werd de grondslag gelegd voor het wankele zgn. volksleger, 
dat veelal met de extremisten samenwerkte en dat evenzo van Japanse 
wapens werd voorzien.49
De Japanse legermacht had thans mede tot taak de geïnterneerden te 
beschermen tegen terroristische elementen onder het alsmaar groeiende 
leger van nationalisten. De inheemse bevolking zag niet de verwachte 
terugkeer van het oude gezag en het was niet de taak van de Britten -  
zo zij daar al toe in staat waren -  tot daadwerkelijke pacificatie over te 
gaan. De Nederlandse regering, die het al moeilijk genoeg had in eigen 
land orde op zaken te stellen, zag zich geconfronteerd met een even 
onverwacht als moeilijk probleem. Zoals reeds geconstateerd, ontbra
ken voorshands zowel manschappen als materiaal alsmede de trans
portmogelijkheden om deze naar Nederlands-Indië te vervoeren. Der
halve lag het voor de hand dat de activiteiten van het kabinet zich nu 
in eerste instantie zouden richten op het Britse oppercommando met 
het doel de Engelsen over te halen op de kortst mogelijke termijn orde 
en gezag te herstellen.
Op 8 september arriveerde een vooruitgeschoven geallieerde groep te 
Batavia.50 De indrukken van deze eerste missie, opgedaan gedurende 
de eerste week, werden neergelegd in een rapport, dat met betrekking 
tot diepte en omvang van het nationalisme op Java voor Nederland 
geruststellend bleek; de nationalistische beweging zou slechts zijn be
perkt tot de stadsbewoners en hier dan nog hoofdzakelijk worden ge
dragen door intellectuelen en half-intellectuelen. De ontwrichting van 
de jeugd werd zodoende geheel over het hoofd gezien. Ten aanzien van 
de Nederlandse en andere Europese geïnterneerden, voorzover die di
rect na de capitulatie buiten de kampen waren gaan wonen, kwam deze 
voorlopige missie tot de conclusie dat de anti-Nederlandse propaganda 
voor hen ernstige gevaren opriep. Verder meende de missie dat deze 
propaganda nog zou toenemen „if the first stage of the occupation is 
carried out by essentially British forces”.51

Op 15 september landde te Tandjong Priok de missie van de schout bij 
nacht Sir Wilfried Patterson. Deze omvatte Van der Plas, NICA-func-
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tionarissen onder leiding van de KNIL-generaal Van Straten, de Re- 
covery of Allied Prisoners of War and Internees-organisatie, een Britse 
brigade en enige Nederlandse eenheden. Het is mogelijk dat deze lan
ding plaats had tegen het advies van het eerder gearriveerde intelli- 
gence-team. Thans kwamen enige nieuwe intelligence-functionarissen 
mee. In de Britse inlichtingen-eenheid overwoog een anti-Nederlandse 
stemming. Mede op basis van de rapporten van deze intelligence-men- 
sen schijnt de houding van Mountbatten jegens Nederland hierna niet 
aan welwillendheid te hebben gewonnen.52
De eerste indrukken van de Nederlands-Indische autoriteiten waren 
ongeveer dezelfde. Volgens generaal Van Straten had de hele republiek 
niet veel om het lijf; zij zou bij enig machtsvertoon „ineen storten als 
een kaartenhuis”.53 NICA-officier Abdulkadir meende dat Soekarno 
een verloren spel speelde, maar dat de rood-witte vlag het symbool was, 
waarmee ook Indonesiërs die met Nederland wilden samenwerken, hun 
nationaliteit wilden tonen.54 Van der Plas achtte het gehele beeld „niet 
ongunstig, mits maar spoedig met de bezetting zou worden begonnen” ; 
hij signaleerde de terreur die de Soekarno-groep op alle gematigden 
uitoefende.55 Allen concludeerden dat de meest geëxponeerde leiders 
terstond in „proteotive custody” moesten worden genomen, zulks, naar 
Van der Plas erbij aan tekende, met een behoorlijke en hoffelijke be
handeling. Op een persconferentie op 27 september liet Van der Plas 
zich in uiterst kritische zin over Soekarno uit.56
Toen Van der Plas met de geallieerde missie in Batavia aankwam, heeft 
hij ernaar gestreefd de administratie rechtstreeks over te nemen van de 
Japanners. De meeste publieke diensten waren overigens reeds de facto 
in republikeinse handen overgegaan; zo nodig waren de betrokken ge
bouwen en installaties met geweld van de Japanners overgenomen.57 
Maar de positie van de republiek op Java was kennelijk nog niet zo
danig geconsolideerd dat krachtig ingrijpen de ontwikkeling toen niet 
had kunnen wijzigen. De republiek trad aanvankelijk aarzelend op en 
menig voorman had in het revolutionaire experiment weinig vertrou
wen. Pas de Britse houding zou hierin verandering brengen.

Op verzoek van Logemann58 en Mountbatten59 begaf Van der Plas zich 
naar Singapore voor een onderhoud met Mountbatten en de Britse mi
nister van Oorlog Lawson; dit onderhoud vond plaats op 28 en 29 sep
tember. Logemanns doel was dat hij -  Van der Plas -  Mountbatten zou 
trachten te overreden af te zien van de niet-inmenging in interne en 
politieke zaken. Mountbatten wilde de Nederlandse medewerking opdat 
de op 29 september beginnende landing van Britse troepen zo min mo
gelijk moeilijkheden zou ondervinden. Hij deelde aan Van der Plas als 
een on veranderlijk besluit van de Britse regering mee „geen enkel 
Britsch soldaat te mogen gebruiken tot herstel van het Nederlandsch
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gezag. Die troepen zouden uitsluitend gebruikt mogen worden voor 
hulp aan krijgsgevangenen en geïnterneerden en voor bezetting en be
waking van beperkte perimeters te Batavia en Soerabaja. Geen Britsch 
soldaat zou buiten dit gebied gezonden mogen worden. De Nederlan
ders moesten maar zorgen de rest van Java te bezetten. Zoolang zij dit 
niet konden, zouden de Japanners voor de Geallieerden het bestuur 
blijven voeren.”60 Van der Plas voerde aan dat de Britten de verant
woordelijkheid voor de herbezetting hadden aanvaard en dat een lang
durig geallieerd bestuur door tussenkomst van de Japanners elk ver
trouwen van de Indonesiërs in de westerse democratie te niet zou doen. 
Er was, aldus Mountbatten, maar één mogelijkheid, die tot het zenden 
van Britse troepen zou leiden: „in zee te gaan met Soekarno c.s.”, 
zoals Mountbatten in Burma had gedaan. „Soekarno is de eenige, die 
een organisatie heeft, . . .  dus moeten wij met hem in zee gaan” ; zou 
Nederland dit niet doen, dan voorspelde hij „dat U Indië op deze wijze 
verspeelt”. Van der Plas wees de vergelijking met Burma als irrelevant 
af: Soekarno had nimmer de zijde van de geallieerden gekozen; ook 
tijdens de oorlog had Soekarno, anders dan Aung San in Burma, fascis- 
tisohe methoden toegepast tegen zijn eigen volk; de Nederlanders waren 
bij de herbezetting in de Buitengewesten met vreugde begroet; het be
palen van de Nederlandse houding was niet de zaak van Mountbatten. 
Maar hierop deelde Mountbatten mee dat, indien van Nederlandse zij
de geen besprekingen met Soekarno zouden worden geopend, hij aan 
de Britse bevelhebber zou opdragen dit te doen en dat Engeland geen 
hulp zou geven, wanneer Nederland door zijn houding in moeilijkhe
den zou geraken. Hiervoor meende Van der Plas te moeten wijken; hij 
zegde toe in Batavia besprekingen te willen voeren, ook met Soekarno, 
doch alleen dan nadat eerst „godsdienstigen en gematigden” aan de 
beurt waren gekomen. Hierop zegde Mountbatten in alle opzichten 
steun toe.61
Van der Plas stuurde nog op 28 september bericht aan Van Mook over 
de stand van zaken, met de medeling dat hij, zonder tegenbericht, zijn 
conclusie openbaar zou maken. Van Mook telegrafeerde objecties, 
maar geen veto.62 Telefonisch werd Logemann terstond ingelicht. Bij 
zijn terugkeer op 30 september in Batavia legde Van der Plas een ver
klaring voor de radio af en hield hij een persconferentie.63 Van der 
Plas deed een beroep op samenwerking met allen voor de opbouw van 
een nieuw Indonesië. Pro-Japanse activiteiten, die anderen geen schade 
hadden toegebracht, zouden ongemoeid worden gelaten. Nu de hoofd
stad was bevrijd, was de tijd gekomen om een beroep te doen op 
„representatives of all races, and communities representing all deno- 
minations” . Hun inzichten zouden worden gevraagd over de vormge
ving van een nieuw Indonesië. Iedereen werd uitgenodigd en aan ieder
een werd vrije terugkeer naar huis verzekerd. Tijdens de persconferen
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tie verklaarde Van der Plas dat ook Soekarno, alhoewel wellicht te 
berechten als oorlogsmisdadiger, op de lijst van de genodigden stond. 
Tegelijkertijd gaf radio Singapore een officieel communiqué uit, waarin 
de beperkte doeleinden van de Britse troepen werden uiteengezet en de 
nadruk werd gelegd op de non-interventie in de politieke vragen, al
thans in dier voege dat de Britse taak slechts zou bestaan in het bevor
deren van overleg tussen Nederlandse autoriteiten en leiders van „all 
Indonesian parties with any substantial following”, teneinde te komen 
tot een Nederlandse regeringsverklaring omtrent de toekomstige status 
van Indonesië.64
Ten gevolge van de telefonische informatie op 29 september over de 
verklaringen van Van der Plas in Batavia op 30 september kon Loge
mann reeds op 29 september openlijk verklaren dat de Nederlandse 
regering in genen dele achter een uitnodiging van Soekarno stond; de 
regering zou Van der Plas telegraferen „alle handelingen inzake deze 
kwestie te staken en hem adviseeren, in het vervolg geen soortgelijke 
besluiten te nemen zonder machtiging der Nederlandsche regeering. De 
heer Van der Plas”, aldus Logemann, „was niet gerechtigd, namens de 
regeering te spreken, zonder dr. Van Mook te raadplegen.”65 Dit was 
de eerste keer dat de Nederlander, die ter plaatse had te beslissen, in 
de kou werd gezet. Deze desavouering hebben de Britse regering en 
Mountbatten hoog opgenomen.

De moeilijkheden waren inmiddels ernstiger geworden door een vloed
golf van stakingen in Australië vanaf 23 september, gericht tegen ge
allieerde verschepingen voor Indië, onder meer vanwege het inschepen 
op de Van Heutsz van Nederlands militair en NICA-personeel en van 
reliefgoederen, terwijl de republiek van Soekarno niet was erkend.66 
De Van Heutsz kon desondanks op 4 oktober in Tandjong Priok aan
komen. Maar de verscheping van oorlogsmateriaal en de aflevering van 
bestelde korvetten werden lange tijd verhinderd.

Op 29 september landde generaal Sir Philip Christison met ongeveer 
2000 man; enige Nederlandse marine-eenheden volgden. Op diezelfde 
dag legde Lawson te Singapore een persverklaring af „that Britains 
fulfillment of her obligation to the allies did not involve fighting the 
peoples of Java and Indo-China for the Dutch and the French respec- 
tively.” Radio Singapore meldde dat de Britse eenheden Batavia, Soe- 
rabaja, Padang en Medan zouden bezetten en ten doel hadden allereerst 
de krijgsgevangenen en geïnterneerden te beschermen en te evacueren 
en vervolgens de Japanse troepen te ontwapenen en -te repatriëren. Het 
militaire bestuur in de vier plaatsen mocht de verbindingen veilig 
stellen.67
Christison legde te Batavia een persverklaring af, waarin eveneens de
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strikt beperkte doeleinden van de Britse troepen werden meegedeeld. 
„Wij hebben geen belangstelling voor politiek en de Britsche en 
Britsch-Indische troepen zullen zich niet met de binnenlandse politiek 
inlaten. . . .  De Indonesisohe regeering zal niet worden uitgewezen en 
verwacht wordt, dat deze het burgerlijk bestuur zal voortzetten in de 
gebieden buiten de door de Britsche strijdkrachten bezette gebieden.” 
Daar Indonesiërs hiertegen waren, waren geen Nederlandse troepen 
geland. Christison zou met verschillende groepen spreken en hij was 
voornemens Nederlandse vertegenwoordigers en Indonesische leiders 
samen te brengen voor een Ronde Tafelconferentie, hetgeen, aldus 
Christison, „de Nederlanders tot dusverre nadrukkelijk hebben gewei
gerd” ;68 door deze laatste passage werd Van der Plas ook door de 
Britten gedesavoueerd. Van Mook noteerde hierbij dat door deze Britse 
houding praktisch de republiek als een regeringsinstantie was erkend 
en dat hiermee het Civil Affairs Agreement al van meet af aan was ge
schonden en terzijde geschoven.69 Doordat bovendien de Britse leger
leiding slechts enkele bruggehoofden kon of wilde bezetten, ging de 
verbreiding van de anti-Nederlandse gezindheid snel verder. Na Chris- 
tisons persverklaring werden de republikeinse organisaties massaal ver
breid.70
Soekarno richtte zich op 30 september tot Mountbatten met een be
reidverklaring de geallieerde strijdkrachten te helpen om de openbare 
orde te handhaven, mits de nationale gevoelens werden ontzien. Het 
Indonesische volk wilde niet opnieuw worden gekoloniseerd, zonder 
dat het de Nederlanders haatte; de onrust verweet hij aan „gewapende 
Eurasians”. Landingen van Nederlandse troepen en vestiging van het 
NICA-bestuur zouden ernstige onrust verwekken; het hijsen van de 
Nederlandse vlag zou door het volk worden gezien als „the symbol of 
Dutch colonialism and oppression”.71 Enige dagen later waarschuwde 
hij Christison tegen eventuele Nederlandse pogingen om de thans door 
de republiek bezette gebouwen in bezit te nemen; de bevolking zou 
amok maken. „Let not our combined efforts in this direction -  yours 
and ours -  be nullified by deliberate and calculated provocation on 
the part of the Dutch.”72
De persverklaring van Christison van 29 september riep felle protesten 
op. Logemann was op zijn terugkeer van een oriëntatiereis naar het 
Verre Oosten (4 tot 24 september)73 in Londen, toen de berichten hem 
bereikten. Op 29 september besprak hij de situatie met Bevin;74 de 
Britse regering distancieerde zich van de verklaringen van Lawson en 
Christison. De Engelse regering kon echter niet, zo concludeerde Loge
mann, tegen de publieke opinie thuis op.

Op een buitengewone vergadering van de Ministerraad op zondagmid
dag 30 september, waar ook de Gouverneur-Generaal jhr. mr. A.W.L.
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Tjarda van Starkenborgh Stachouwer aanwezig was, vroeg Logemann 
een beslissing te nemen op de telegrafische verzoeken van Van Mook, 
welke stappen bij de Engelse regering zouden kunnen worden onder
nomen met het oog op „de mogelijkheid van het doen van een meer 
concrete uitspraak over de toekomstige status van Nederlands-Indië en 
omtrent de daden, welke ter onderstreping van de bereidheid tot wijzi
ging van de tegenwoordige status op dit oogenblik reeds zouden kun
nen worden voorgesteld”. De Ministerraad besloot uiteindelijk een ver
klaring uit te geven, waarbij het standpunt naar voren zou worden ge
bracht dat niet kon worden onderhandeld, voordat het Nederlandse 
gezag was erkend, en dat niet kon worden gedacht aan onderhandelin
gen met Soekarno, die werd gekenschetst als „werktuig en marionet 
der Japanners”, een „fascistisch georiënteerde man”, die „zekere de
magogische gaven moge hebben, doch die bewezen heeft een ontstel
lende opportunist te zijn in de keuze zijner middelen. Met deze figuur 
kunnen zich vertegenwoordigers van het wettig gezag niet om de con- 
ferentietafel zetten.”73 De verklaring werd op 1 oktober uitgegeven. 
Logemann ging terug naar Londen om het standpunt van de Neder
landse regering duidelijk te maken. Naar hij op 2 oktober in de Minis
terraad meedeelde, was zijn indruk van de gesprekken „dat wij op dit 
oogenblik van de Engelschen niet veel hulp te verwachten hebben”, 
ook al werd toegegeven dat het optreden van Christison onjuist was 
geweest.76
Schermerhom had reeds op 29 september naar Van Mook geseind dat 
Soekarno moest worden beschouwd als een incident, dat een nagalm 
was van de Japanse agressie.77 Van Mook had de volgende dag geant
woord: „U kunt er van verzekerd zijn, dat met de Soekamo-groep, 
mijnerzijds niet, herhaal niet zal worden onderhandeld en dat ik geen 
concessie voorstel, tenzij de situatie geheel uit handen dreigt te 
loopen.”78
Op 30 september hadden zowel Helfrich als Van Mook bij Mount
batten geprotesteerd tegen de uitlatingen van Christison in de weer
gave waarvan enige misverstanden door de Nederlandse vertaling en 
hervertaling van hieruit in het Engels zouden kunnen zijn geslopen.79 
Mountbatten instrueerde Christison tot het maken van een aantal cor
recties: het opperbevel erkent alleen de Nederlandse regering in Ne- 
derlands-Indië; Nederlandse troepen zouden aankomen, zodra zij be
schikbaar zijn; bij een gesprek van Christison met Soekarno zou een 
Nederlandse vertegenwoordiger aanwezig zijn; Van der Plas had zijn 
voornemen meegedeeld om alle Indonesische leiders te ontmoeten.80 
Deze correcties op de verklaring van Christison namen de schade ui
teraard niet weg, terwijl de twee laatste punten ingingen tegen de in
middels afgelegde regeringsverklaring van 1 oktober.
Mountbatten handhaafde zakelijk zijn standpunt. In een telegram aan
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de Britse chefs van staven van 5 oktober verklaarde hij „most dis- 
tressed” te zijn over de Nederlandse desavouering van Van der Plas. 
Zijn verzoek aan Van der Plas om een verklaring af te leggen, waarin 
hij zich bereid verklaarde Indonesische leiders met inbegrip van Soe- 
kamo te ontmoeten, was „of a purely military nature” ; een weigering 
zou gemakkelijk leiden tot onlusten, waarvan de Britse soldaten, die 
gingen landen, het slachtoffer zouden zijn. Hij zette uiteen dat er drie 
mogelijkheden waren:
a totdat Nederlandse troepen zouden aankomen, zouden de Japanse 

troepen de orde moeten handhaven buiten de door de Britten bezette 
vier steden;

b de Britse regering zou de orde handhaven in heel Indië in de ver
onderstelling dat Nederland met de republiek tot een vreedzame re
geling zou komen; 

c de Britse regering zou de orde handhaven in heel Indië in de veron
derstelling dat Nederland de republiek illegaal zou verklaren, in welk 
geval heel wat troepen nodig zouden zijn „to put it down by force”. 

De troepen die er nu waren en die nog gedurende oktober zouden 
arriveren, zouden hiertoe onvoldoende zijn; hij schetste de militaire 
consequenties van deze laatste koers. Ten slotte noteerde hij: „The 
sooner the 13 Dutch Intemal Security Battalions can be sent out from 
Europe the sooner will the Dutch authorities be able to take over the 
responsibility for law and order throughout the Netherlands East 
Indies.”81

Op 1 oktober arriveerde Van Mook in Batavia, gevolgd door de mili
tairen en ambtenaren die met de Van Heutsz kwamen; de Nederlands- 
Indische regering bleef echter vooralsnog in Brisbane. In zijn eerste 
overzicht aan Logemann deelde Van Mook mee dat een politiek alter
natief voor de Soekarno-regering onmisbaar was. Overleg met de voor
mannen van verschillende groepen over een concreet program was 
volgens hem noodzakelijk, waarbij geen sprake zou zijn van „ook 
maar indirecte erkenning van of onderhandeling met Soekarno”. Van 
Mook tekende aan dat het voeren van politiek overleg met gematigde 
Indonesiërs ernstige gevaren voor het leven van deze Indonesiërs mee 
zou brengen. Hij schetste een politiek programma, dat was gekenmerkt 
door een grote mate van aansluiting bij het bestel van vóór 1941, maar 
met belangrijke verschuivingen ten gunste van de Indonesiërs. Zijn 
schets van de aangetroffen situatie toonde aan dat het extremisme zou 
overwegen, als de Britse regering vasthield aan de beperkte doelstelling 
van haar troepen.82 In dezelfde zin schreef Van Mook aan Mount
batten.83
Hatta en Soekarno protesteerden bij de Britse legerleiding tegen de 
komst van Nederlandse troepen.84 Soekarno waarschuwde dat de Ne
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derlanders de Britse troepen gebruikten als een schild, waarachter zij 
een oorlog voorbereidden om de koloniale heerschappij te herstellen; 
dit zou tot een rassenoorlog leiden. Hij verlangde dat de Nederlandse 
troepen zouden worden teruggetrokken en geen nieuwe meer zouden 
landen.
Op 5 oktober hield Logemann een radiorede om de publieke opinie in 
Nederland voor te lichten.85 Hierin deelde hij mee dat aan de Britse 
regering ondubbelzinnig te verstaan was gegeven „dat onderhandelen 
met de z.g. Soekamo-regering voor ons uitgesloten is en wij instrueer
den de Indische regeering dienovereenkomstig”. Hij waarschuwde 
tegen de mening dat verstrekkende staatkundige beloften de toestand 
zouden opklaren. „Beloften zouden -tegenover die Soekamo-beweging 
even onwaardig als onvruchtbaar zijn.” De koninklijke rede van 6 de
cember 1942 bepaalde het regeringsprogram.
Enige onder de Japanse bezetting in Indië gebleven Nederlandse socia
listen, onder wie J. de Kadt, hebben in deze fase een resolutie opge
steld, waarin werd aangedrongen op een rondetafelconferentie met de 
republiek, inclusief dus Soekarno, en op toekenning van de dominion- 
status. Deze houding heeft noch op Van Mook noch op het kabinet 
enige invloed gehad.86 Men voelde er zich eerder door gecompromit
teerd en pas later kon men ook onder de meest gezaghebbende socia
listen in Nederland tot meer begrip voor die radicale visie komen.
Zoals Van Mook terugblikkend verklaarde, werd zijn houding in deze 
periode bepaald door de volgende overweging: „wij konden tekortko
mingen in de uitvoering van de geallieerde taak vaststellen en moesten 
verder trachten die uitvoering zo veel te verbeteren en te versnellen 
als mogelijk was. Een andere houding zou enkel betekend hebben een 
vrij goedkoop soort heroïek, die verder op niets dan nadeel zou zijn 
uitgelopen.” De krijgsgevangenen en geïnterneerden op Java bleven in 
een toestand van onveiligheid en elk incident kon tot moord en ont
voering leiden, zoals trouwens begin oktober bleek. Hij meende dat de 
enige mogelijkheid om niet tot een onherstelbare breuk met de Indo
nesiërs te komen bestond in een doorbreken van het wantrouwen en 
het isolement van de republiek. Hoofdzaak was allereerst de Britten te 
bewegen ernst te maken met de taak om de geïnterneerden op Java te 
bevrijden.87

Nadat op 4 oktober Van Kleffens zich bij Bevin bitter had beklaagd 
over de teleurstellende Britse medewerking aan uitrusting en versche
ping van Nederlandse troepen,88 ging op 10 oktober Logemann naar 
Bevin toe om versterking van de Britse troepen en beëindiging van de 
beperking in de doelstellingen te vragen. Bevin drong erop aan dat 
Nederland met een positief program de Indonesische nationalisten, die 
bereid waren tot samenwerking, zou bewegen met de extremisten te
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breken.89 De vraag wat Engeland kon doen, zou behandeld worden in 
het Defence Comittee, een door Churchill in het leven geroepen onder
raad van het Britse kabinet.
Diezelfde dag -  10 oktober -  begon te Singapore een tweedaagse be
spreking tussen Van Mook, Christison en Mountbatten;90 het Defence 
Committee was geneigd vast te houden aan de beperkte doelstellingen. 
In Singapore was men het erover eens dat de Japanse troepen faalden 
in de handhaving van de orde. Het kernpunt bleef echter hetzelfde als 
in het gesprek met Van der Plas van eind september. Taakuitbreiding 
van de Britse troepen hing af van bewijzen van „real efforts” van de 
Nederlandse autoriteiten om tot een overeenkomst te komen met de 
republiek. De schrifturen van Soekarno en Hatta vormden „a not 
unreasonable petition”. Elk gesprek, dat niet mede Soekarno en Hatta 
omvatte, was naar Mountbattens oordeel zinloos. Toen Van Mook ver
klaarde dat dit uitgesloten was, zei Mountbatten dat diep te betreuren. 
Een proclamatie op basis van de koninklijke rede van 6 december 1942 
was noodzakelijk, zoals ook in Londen tussen Bevin en Logemann was 
besproken. Het kernpunt bleef echter de deelneming aan besprekingen 
door Soekarno en Hatta. Mountbatten ging ermee akkoord dat Van 
Mook deze zaak zou laten afhangen van eigen oordeel, „provided he 
could be given a free hand by his own govemment”. Mountbatten zou, 
indien Nederland op politiek niveau bereidheid toonde, aandringen op 
verruiming van de doelstellingen. Hij waarschuwde tegen provocatieve 
proclamaties als bv. een illegaal-verklaring van de republiek, waarop 
Van Mook op 4 september te Kandy had aangedrongen en waartoe 
de Nederlandse regering hem had gemachtigd; „if that were done any 
consequent bloodshed would be a Dutch responsibility”. Overeenstem
ming werd bereikt over een telegram van Mountbatten aan de Britse 
chefs van staven. De komst van de hele 23ste divisie zou worden ver
sneld; Buitenzorg, Bandoeng, Soerabaja, Semarang en Malang zouden 
worden bezet. Mountbatten beklemtoonde „that the Indonesians can 
only be persuaded to attend political discussions and to agree to 
reasonable terms if the alternative of force is made evident to them”. 
Zonder deze macht overheersen de extremisten. Een gematigde rege
ring is onmogelijk zonder „adequate backing”. „This backing must be 
available if required.” In het ergste geval zouden hiertoe aanzienlijke 
versterkingen noodzakelijk zijn. Van Mook, aldus Mountbatten, zou 
zijn regering machtiging vragen „to call a meeting of those Indonesian 
leaders whom he judges at the time to have most influence”. Het was 
militair noodzakelijk „that Netherlands pronouncements in the political 
future of N.E.I. are imaginative and generous to avoid bloodshed 
which would inevitably involve British and Indian troops”. Ook achtte 
hij het militair noodzakelijk dat Christison de bijeenkomst van Van 
Mook en de Indonesische leiders zou bijwonen, „to inform the Indo-
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nesians of the forces available to him should law and order not to be 
maintained and of his authority to use these forces”; zodanig ultima
tum sloot in dat bij niet-naleving van afspraken door de Indonesiërs 
de Britten dus de orde zouden herstellen. De NICA zou voorlopig 
op de achtergrond moeten blijven. Mountbatten eindigde zijn telegram 
naar Londen met op te merken dat de Britse ruggesteun vooronder
stelde dat de Nederlandse regering de koninklijke proclamatie van 6 de
cember 1942 realiseerde „and that they place no restrictions on Dr. 
Van Mook’s negotiations. In particular, they must give him a com- 
pletely free hand as to whom he sees.”91 De Britse autoriteiten zagen de 
na te streven politieke overeenstemming vooral als een middel om de 
republiek voor de taak te plaatsen de orde te herstellen en om, bij ver
moedelijk falen, het Britse ordeherstel op minder algemene weerstand 
te doen stuiten; na een overeenkomst zouden de Britse troepen niet de 
schijn wekken het koloniale gezag te willen herstellen.
In Den Haag vroeg men zich af of Mountbatten en Van Mook samen 
een spelletje speelden.92 Bericht was binnengekomen dat het hoofd
kwartier van het Indonesische volksleger per 13 oktober de guerilla- en 
economische oorlog had geproclameerd tegen alle Nederlanders, Indo- 
Europeanen en Ambonezen. Dit zou betekenen dat wapengeweld on
vermijdelijk zou zijn.93 De regering zou haar ontevredenheid in Londen 
doen blijken; op de Britse regering rustte de aansprakelijkheid voor 
ongelukken, wanneer zij voortging geen gehoor te geven aan de drin
gende betogen van de Nederlandse regering.94 Ten aanzien van figuren 
als Soekarno bleef het standpunt ongewijzigd. Logemann instrueerde 
Van Mook. Hij werd gemachtigd om in aanwezigheid van Christison 
besprekingen te voeren, maar niet met Soekarno en andere onverzoen- 
lijken.
De conclusies van het Britse kabinet waren dat zo mogelijk een tweede 
divisie naar Java zou worden gezonden, ofschoon het Nederlandse ka
binet tot Britse teleurstelling Van Mook ten aanzien van Soekarno niet 
de vrije hand had gelaten. Het Britse kabinet instrueerde Mountbatten 
dat Christison werd gemachtigd de ultimatieve verklaring af te leggen, 
indien besprekingen zonder Soekarno zin zouden blijken te hebben. 
Anders moest Mountbatten de zaak opnieuw voorleggen aan Londen.95

4. Eerste reacties in Nederland

Inmiddels was gebleken van een wezenlijk verschil van inzicht tussen 
Logemann en de Gouvemeur-Generaal Van Starkenborgh over de 
vraag of de geleidelijkheid in de politiek van ontvoogding in de gege
ven omstandigheden ware te handhaven, nu het Nederlandse overwicht 
verloren was gegaan mede door de ontwikkelingen in Indië. Logemann 
zette in een brief van 9 oktober aan Van Starkenborgh96 dit menings-
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verschil uiteen. Hij stelde dat het noodzakelijk en rechtvaardig was om 
het Indonesische nationale bewustzijn te erkennen. Van Starkenborgh 
ging er echter van uit, aldus Logemann „dat liet toekomstig Indisch 
staatsbeleid zich zonder al te groote moeilijkheid zal laten aanknopen 
aan het verleden” ; Van Starkenborghs bezwaren „vooral tegen het hou
den van politieke besprekingen met Indonesische voormannen geven 
blijk van een geheel van de mijne afwijkende schatting der maatschap
pelijke krachten, die hier in het spel zijn”. Het was onhoudbaar te blij
ven uitgaan van de „aanwezigheid van een onaantastbaar boven alle 
groepen en stroomingen staand Nederlandsch gezag, gericht op een 
objectieve juistheid en rechtvaardigheid”. Logemann ging daarentegen 
uit van de erkenning van „eigen relativiteit” en van het nog geenszins 
rijpe, maar reële Indonesische nationalisme. Hij had begrepen dat Van 
Starkenborgh dit beleid niet kon voeren en dat hij zich overigens toch 
niet de aanvaardbare drager van die politiek zou achten. „Het is met 
diep leedwezen, dat ik de gegrondheid van dit alles erken.” De Gouver- 
neur-Generaal antwoordde dat hij beaamde dat de ongelijkheid van in
zicht een wezenlijke was en dat hij bereid was ontslag te vragen.97 Het 
verzochte ontslag werd op 17 oktober verleend.98

Logemann richtte zich op 11 oktober tot de Ministerraad over het te 
voeren beleid.99 Hij meende dat Van Mook moest worden gemachtigd 
contacten te zoeken met „leiders, die zich van Soekarno afzijdig hiel
den en zelfs met personen, die uit zijn kring zouden kunnen worden 
losgemaakt” ; de koninklijke rede van 6 december 1942 moest in een 
hervormingsplan worden uitgewerkt. Hij legde de vraag voor hoe het 
kabinet stond tegenover het Indonesisch nationalisme, ervan uitgaande 
dat Indonesië nog slechts een natie in opkomst was en dat het nationale 
besef vooral werd gedragen „door de maatschappelijk leidende, maar 
dunne intellectueele bovenlaag”. De fundamentele vragen waren:
„a Beschouwt men het Indonesische nationalisme als een beheerschen- 

de maatschappelijke kracht van de toekomst, of meent men, dat 
men het voor geruimen tijd een bescheiden en beperkte werking kan 
toedenken en toestaan, gelijk dat vóór 1942 is geschied; 

b meent men, dat het Nederlandsch gezag zijn arbitreerende functie 
uit eigen kracht aan de Indische samenleving zal kunnen blijven 
opleggen -  daarmede dus ook zijn eigen maatstaven van objectieve 
belangenafweging kan blijven voorschrijven?”

Hierover ging het meningsverschil tussen Logemann en Van Starken
borgh; willen en kunnen wij „voortgaan met een, hoezeer progressieve, 
koloniale politiek”, of gaan wij een plaats inrichten „voor een Indo
nesische natie binnen het Koninkrijk der Nederlanden”? Zodra de 
toestand in Indië (Logemann zei tevens tegen de naam Indonesië geen 
bezwaar te maken) dit toeliet, zou een Rijksconferentie moeten worden
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belegd; om constitutionele redenen zou zij een adviserend karakter 
moeten hebben, doch de strekking moest „overeenstemming door over
leg” zijn.
De toestand te Batavia beschreef Logemann als „zorgelijk door de ui
termate grote kwetsbaarheid met voedsel, water, en electriciteit”; niet- 
geïnterneerde Indo-Europeanen verkeerden voortdurend in levensge
vaar. Buiten de stad ontbrak elke politiebescherming en Soekamo- 
aanhangers gingen de laatste dagen het reliefwerk belemmeren. „Met 
Soerabaja, Malang en Semarang, waar belangrijke concentraties van 
krijgsgevangenen en geïnterneerden voorkomen, zijn de verbindingen 
vrijwel verbroken, terwijl die met Bandoeng moeilijk zijn”. Gevreesd 
moest worden voor botsingen in deze geheel onbeschermde centra. De 
monetaire situatie was chaotisch, de voedseltoestand zorgelijk; bezittin
gen van Europeanen werden stelselmatig geplunderd. Onder de groep 
van Soekarno en zijn aanhangers begon zich een afscheiding af te 
tekenen tussen enerzijds degenen die zich toenemend bezorgd maakten 
over de ontwikkeling en anderzijds de extremisten, die alle remmen los 
wilden werpen. De Japanners traden zeer verschillend jegens de extre
misten op; hier voorzagen zij hen van wapens, elders bonden zij tegen 
hen de strijd aan. Voor de Buitengewesten werd in de tot dusver be
zette gebieden de toestand „vrij bevredigend” genoemd, maar de ge
beurtenissen op Java zouden daar weerslag kunnen vinden, aldus Lo
gemann.

De Ministerraad beraadslaagde op 12 en 15 oktober over de regerings
verklaring, die op 16 oktober in de Tweede Kamer zou worden afge- 
legd.100 Tegen de kernpunten van het hierin te schetsen program had 
alleen Ringers bezwaar; zij gingen hem te ver; zij betekenden „dat wij 
Indië loslaten”. Meer nadruk moest worden gelegd op voorafgaand her
stel van orde en rust.
In Nederland begon men geleidelijk aan enig inzicht te krijgen in de 
feitelijke situatie in Nederlands-Indië. Men vormde zich echter een 
voorstelling van zaken die verre van juist was, daar zij was opgebouwd 
uit talloze geruchten en zeer schaarse informatie uit de pers; in het 
bijzonder had men geen begrip van de machteloosheid van de Neder- 
lands-Indische autoriteiten in Batavia. Bovendien had men veel nauwer 
binding met de moeizame wederopbouw in eigen land, waar eenieder 
ten slotte persoonlijk bij was betrokken. De slechts schaarse informatie 
van regeringszijde over Indië en de bezorgdheid over de ontwikkelin
gen in de Indische Archipel brachten het Tweede Kamerlid De Wilde 
(ARP) ertoe op 9 oktober in de Tweede Kamer van de Tijdelijke 
Staten-Generaal verlof te vragen de regering dienaangaande te mogen 
interpelleren.101 De bevoegdheden van de Tijdelijke Staten-Generaal 
waren echter limitatief omschreven en De Wilde moest dan ook, zij het
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onder protest, van zijn voornemen afzien. Een week later volgde om 
in hoofdstuk III, paragraaf 2, uiteengezette redenen toch een parle
mentaire gedachtenwisseling.102
Logemann legde op 16 oktober in de Tweede Kamer een verklaring 
af, waarin echter weinig nieuws viel te beluisteren. Hij gaf een over
zicht van de ontwikkelingen in Nederlands-Indië vanaf 1939. Hij legde 
de nadruk op de Nederlandse onmacht op militair gebied en op de be
denkelijke kanten van de Britse medewerking. Van Engelse zijde was 
van de aanvang af erop aangedrongen dat de regering contact zocht 
met leiders van de Indonesische nationale beweging; „naar zulke con
tacten is ook van het allereerste begin af uitgezien, maar de Regeering 
heeft zich toch ook van den aan vang af voor oogen gesteld, dat praten 
met het Soekarno-régime even onwaardig als onvruchtbaar moest zijn. 
Onwaardig, omdat ir. Soekarno zich volledig geïdentificeerd heeft met 
het Japanse régime en volstrekt vijandig staat tegenover Nederland. 
Onvruchtbaar, omdat met deze leider -  met niets minder tevreden dan 
volstrekte onafhankelijkheid -  geen gemeenschappelijke basis van be
spreking te vinden kan zijn.” Logemann lichtte vervolgens het ontslag 
van de Gouvemeur-Generaal toe. Hij zei dat de regering vasthield aan 
de verklaring van de Koningin van 6 december 1942. De daarin be
doelde zelfstandigheid in de inwendige aangelegenheden zou moeten 
worden gedragen door „een volksvertegenwoordiging met substantiëele 
Indonesische meerderheid”, waarnaast een regering zou staan, samen
gesteld uit „bewuste dragers van een bepaald regeerbeleid”. Concreti
sering was zaak van de Rijksconferentie. Discriminatie naar volks
groep zou voordien reeds uit het strafprocesrecht en het ambtelijk ran- 
genstelsel moeten verdwijnen; in het benoemingenbeleid zouden alle 
rasgroepen zonder onderscheid worden bejegend. De Rijksstructuur 
zou geen vermomde terugkeer mogen zijn van de „oude koloniale fi
guur”. De grondwettelijke naam Nederlands-Indië bracht niet mee dat 
de regering de naam Indonesië zou afwijzen. „Zij is van oordeel, dat 
een snelrijpende natie prijs stelt op eigen naam als uitdrukking van 
eigen persoonlijkheid.”
De discussie naar aanleiding van deze verklaring leverde niet veel 
vrucht op. Het ontslag van de Gouverneur-Generaal stond voorop. 
Stempels constateert dat de algemene politiek er nog niet zozeer bij 
werd betrokken als later het geval zou worden. „Binnenlands-politiek 
was dit eerste debat nog niet erg veelzeggend, omdat er eigenlijk nog 
niet veel politiek was. Wel kon men nuances van -  laat ons maar zeg
gen -  smaak onderkennen en het begin van tegenstellingen.” En „van 
een Indonesische kwestie, zoals wij die een jaar later zouden kennen, 
was nog maar een bescheiden kiem waar te nemen.”103 Maar, aldus 
Kortenhorst, „het zou niet lang duren of regering en Kamers zouden,
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en dan in een veel heftiger sfeer, elkander over dit onderwerp in het 
staatkundig Philippi terugzien”.104

5. Eerste contacten met de republiek

Op 15 oktober vond te Batavia een bijeenkomst plaats tussen Van 
Mook en Christison.105 Daarbij werd afgesproken dat de Van Heutsz -  
met administratief personeel en voorraden -  terstond mocht worden 
ontscheept. De NICA zou worden omgevormd tot een civiele dienst. 
De Japanse troepen zouden niet meer worden gebruikt om steden of 
gebieden over te nemen van de Indonesiërs. Bovendien zou de bin
nenkomst van Nederlandse troepen op Java niet worden verhinderd, 
„once the situation was such that it would not be aggravated by their 
entry” ; enige dagen later stelde Christison zich op het standpunt dat 
de landing van Nederlandse troepen vanaf 27 oktober zou kunnen ge
schieden.106
Eveneens op 15 oktober verklaarde Van Mook aan journalisten 
dat hij bereid was te onderhandelen met „Indonesische leiders van 
alle schakeeringen inbegrepen dr. Soekarno”, als maar eerst veilig
heid en vrijheid zouden zijn verzekerd. Nederland had geleerd, aldus 
Van Mook, dat wat er van het oude koloniale systeem was over
gebleven, moest verdwijnen. Hij noemde het niet te verdragen dat op 
Java het leven van bijna 100.000 Nederlandse krijgsgevangenen en ge- 
interneerden nog steeds in gevaar was.107 De Nederlandse regering liet 
direct verklaren dat het op een misverstand moest berusten dat Neder
land bereid zou zijn ook met Soekarno te onderhandelen. „De re
geering heeft den luitenant-gouvemeur-generaal uitdrukkelijk in tegen
gestelden zin geïnstrueerd en het is haar trouwens bekend, dat de heer 
Van Mook dit standpunt volledig deelt.”108 Daarop liet Van Mook 
Logemann weten dat hij in feite had gezegd „thans geen basis” te zien 
voor contact met Soekarno, maar „algeheele afwijzing zou thans. . .  
een slechte uitwerking hebben”.109
Daags na het gesprek van Van Mook met journalisten maakte Abdul- 
kadir op een persconferentie bekend,110 dat hij een week tevoren op 
verzoek van Soekarno met deze een uitvoerig onderhoud had gehad. 
Uit dit onderhoud had Abdulkadir de indruk gekregen „dat Ir. Soe
karno en zijn naaste medewerkers bereid zijn om met de Nederlanders 
tot overeenstemming te komen”. Soekarno had zich ongerust ver
klaard over het drijven van de extremisten; de onlangs gepubliceerde 
„oorlogsverklaring” was niet door Soekarno ondertekend; sommige 
uiterste tendensen kon hij niet beheersen. Abdulkadir verklaarde ten 
slotte dat er een stadium moest komen waarin nader overleg met name 
met Van Mook kon volgen.
Logemann interpreteerde in een telegram aan Van Mook111 diens be-
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leid aldus dat Van Mook wilde trachten de nationale beweging te 
scheiden „in voor bezonnenheid vatbaar nationalisme en in anarchis
tisch extremisme”. Dan zou de republiek „van zelf gestalte verliezen 
en Soekarno waarschijnlijk tussen twee stoelen vallen”. „Voorwaarde 
voor het aantrekken van bezonnen nationalisten blijft echter dat het 
wettig gezag door hen wordt erkend.” Logemann ging met dat beleid 
akkoord, „Over Soekarno zal ik nauwelijks meer een woord zeggen. 
. . .  Van Uw zijde zou het gewenst zijn zoodanige persconferenties te 
vermijden als die welke aan Abdoelkadir zijn toegeschreven, waarin 
overleg met Soekarno openlijk wordt behandeld.”
Van Mook drong evenwel aan op machtiging om te verklaren „dat on
der de huidige omstandigheden contact met Soekarno bezwaarlijk is”, 
zonder te moeten zeggen dat het geheel zou zijn uitgesloten.112 Loge
mann besefte Van Mooks moeilijkheden, maar vroeg hem rekening te 
houden met de grenzen voor de regering en de openbare mening. Con- 
taot met ernstige collaborateurs of personen die direct verantwoorde
lijk waren voor de terreur tegen de Nederlanders, bleef onaanvaarbbaar.

In de wereldpers ging Soekarno meer en meer opgeld doen als een 
vrijheidsstrijder tegen Nederlands kolonialisme, terwijl in feite gedu
rende de maand oktober, met het grotendeels wegvallen van de Japanse 
taak tot ordehandhaving, alleen nog het Soekarno-regime c.q. de repu
bliek verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld voor handhaving 
van de orde, nu de Britse troepen zich beperkt hielden tot de door hen 
bezette area’s. Vooral in Midden- en Oost-Java werd, naarmate de 
maand oktober vorderde, de anarchistische terreur steeds feller; medio 
oktober begon de geweldpleging van de extremisten uit de hand te 
lopen.
Op 23 oktober zette de politieke adviseur van Mountbatten, Dening, 
het standpunt van de Britse regering glashelder uiteen aan Soekarno, 
Hatta en andere republikeinse leiders;113 Van Mook was het geheel 
eens met de tekst. Dening wees hen erop dat hun „self-styled republic” 
was opgezet onder Japanse bescherming. Engeland bleef de Neder
landse souvereiniteit in Indië erkennen. De Nederlanders zouden terug
keren om bijstand te geven aan het herstel en de ontwikkeling van 
Indië tot een „self-goveming part of the Kingdom”. De Britse troepen 
wilden de spanningen tussen de Nederlandse autoriteiten en de Indo
nesiërs verzachten, opdat zowel haar taak ordelijk kon worden verricht 
als het urgente herstel zo spoedig mogelijk kon beginnen. Het was 
hierbij noodzakelijk dat de orde werd gehandhaafd. Er waren bloedig 
geweld, ophitsing hiertoe en intimidatie in verschillende delen van 
Java. Als Soekarno en zijn volgelingen zichzelf beschouwden als te 
zijn „in effective control”, dan moesten zij de verantwoordelijkheid 
op zich nemen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen. Bepaalde
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Indonesische elementen beschouwden Nederlandse en Indo-Europese 
geïnterneerden als gijzelaars van de Indonesische eisen. Dit was onaan
vaardbaar voor elke beschaafde natie en als de Indonesiërs niet in 
staat waren de extreme elementen onder controle te houden en slach
tingen er het gevolg van waren, zouden zij algemene veroordeling 
oogsten „and merit any action by force of arms which will undoubt- 
edly be taken against them”. Ten slotte merkte Dening op dat de Ne
derlandse hervormingsplannen erop waren gericht aan legitieme Indo
nesische aspiraties tegemoet te komen en dat herstel van orde en wel
vaart in Indonesië niet mogelijk zou zijn zonder hulp van buiten. Hij 
hoopte dat de Indonesiërs hiertoe zouden meewerken. „Any other 
course can only end in the employment of force with incalculable 
results.”
De Nederlandse ambassadeur te Londen, Michiels van Verduynen, 
noemde het „een koude douche voor de Heeren”.114 Van Mook deelde 
mee dat volgens Denings oordeel de aanwezigen „die kennelijk onder 
de indruk waren, tot overleg bereid” waren. Michiels berichtte dat 
Dening bij de Indonesische leiders „een zeer diepgaand wantrouwen 
had aangetroffen” ; een duidelijke Nederlandse verklaring, gebaseerd 
op de koninklijke rede van 1942, leek nodig. Soekarno’s reactie be
stond in een radiorede, waarin hij de bemiddeling van de Verenigde 
Staten vroeg.

Nadat Britse troepen op 20 oktober Semarang hadden bezet, begon op
26 oktober de landing in Soerabaja, waar zij twee dagen later door 
georganiseerde, goed bewapende Indonesiërs in felle gevechten werden 
gedwongen zich in de haven terug te trekken. Soekarno en Hatta wer
den naar Soerabaja gebracht om te bewerken dat de strijd werd ge
staakt. Enige uren na het vertrek van Soekarno en Hatta uit Soerabaja 
werd de commanderende brigade-generaal Mallaby vermoord, toen hij 
contact wilde opnemen met de Indonesiërs (29 oktober).115 Aanvan
kelijk trad de Britse legerleiding te Soerabaja zeer krachtig op, maar 
de Indonesische gevechten en terreuracties hebben de hele maand no
vember voortgeduurd.

Van Mook had tegen 31 oktober de uitnodigingen aan de Indonesische 
leiders doen uitgaan. Hij moest vermijden dat de bespreking afsprong 
op het uitsluiten van Soekarno; de uitsluiting vond dan ook niet plaats, 
maar wel liet Van Mook weten dat de medewerking van Soekarno 
voor de Nederlandse regering onaanvaardbaar was. Zijn uiteenzettin
gen aan Logemann116 leidden echter tot Logemanns mededeling dat, 
indien Soekarno zou verschijnen, Van Mook de bespreking niet mocht 
continueren. Soekarno verscheen op 31 oktober en Van Mook liet het 
gesprek desondanks doorgaan. In enige telegrammen aan Logemann
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lichtte hij toe dat het een taktische fout was geweest de contra-propa- 
ganda te concentreren op Soekarno als oorlogsmisdadiger; volstrekte 
afwijzing van Soekarno was bovendien, zeker na het gebeurde in 
Soerabaja, onaanvaardbaar voor de Britse bevelhebber vanuit militair 
oogpunt.117
De bespreking vond plaats in de woning van Christison en had een 
oriënterend karakter. De Indonesische woordvoerders trachtten op zo 
objectief mogelijke manier enige veranderingen begrijpelijk te maken. 
Onder de Japanse bezetting hadden zij in een psychologisch vrijere 
verhouding tot de Japanse meesters gestaan dan tevoren tegenover de 
Nederlanders en het geringe aantal bekwame Japanners had voor vele 
Indonesiërs vergroting van verantwoordelijkheid en gezag teweegge
bracht. Het enige concrete resultaat van het gesprek was dat de In
donesische leiders bereid waren met de NICA, mits in civiele vorm, 
samen te werken.118
Vermoedelijk wilde Soekarno bereidheid tonen om met Van Mook 
samen te werken. Hij besloot, als Den Haag aan de afwijzing zou 
vasthouden, de zetel van zijn regime naar Djokja te verplaatsen; zo
doende zou hij zich onttrekken aan zijn door Dening geschetste taak 
om de openbare orde te bewaren, aan Britse maatregelen die hem 
dwongen tot bemiddelen zoals te Soerabaja en aan de situatie dat on
der Britse pressie gevoerde politieke besprekingen, waarbij hij persona 
non grata zou zijn, zijn aanzien zouden verzwakken.
Men moet helaas aannemen dat de Nederlandse regering in deze fase 
de eerste reële kans om tot een vruchtbare oplossing te komen, heeft 
gemist. Zij sloot Soekarno uit van een spel, waarvan de spelregels in 
Indië wel door Soekarno, maar niet door de Nederlandse regering 
werden beheerst. De spoedig volgende zetelverplaatsing naar Djokja 
heeft voor de latere ontwikkelingen Soekarno zeer in de kaart gespeeld. 
De Ministerraad was over Van Mooks contact met Soekarno zeer ont
stemd en kwam tot de conclusie dat thans een nieuwe Gouvemeur- 
Generaal moest worden benoemd en Van Mook zou moeten worden 
ontslagen; Logemann en Van Roijen stelden zich op voorhand niet 
beschikbaar.119 De Koningin vertoefde in Londen en Schermerhom 
Logemann togen daarheen om haar de zaak voor te leggen.
Inmiddels telegrafeerde Logemann aan Van Mook dat hij „pijnlijk 
verrast” was dat Van Mook Soekarno tot de bespreking had toege
laten, „hetgeen onmogelijk door Regeering kan worden aanvaard”. 
„Thans geef ik U aanwijzing met den persoon van Soekarno het con
tact af te breken.”120 De aanwijzing berustte op art. 1 van de Indische 
staatsregeling; hierin lag de ondergeschiktheid van de Gouvemeur- 
Generaal aan de Nederlandse regering vast. Het geven van een formele 
aanwijzing gold als iets zeer uitzonderlijks.
De regering gaf op 1 november de verklaring uit dat de bespreking van
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Van Mook met Soekarno geschied was „tegen den uitdrukkelijken wil 
der regeering en haar instructies” ; tussen haar en Soekarno bestond 
geen „gemeenschappelijken grondslag voor bespreking”.121 
Bevin liet weten hierover zeer „distressed” te zijn.122 In soortgelijke 
zin sprak hij met de socialistische leiders Vorrink en Van der Goes 
van Naters.123
De Londense ambassade was ontsteld, toen zij het doel van de komst 
van Schermerhom en Logemann vernam. Schermerhom vroeg aan de 
Koningin de vrije hand inzake een eventueel ontslag van Van Mook. 
De Koningin weigerde; Van Mook had naar het oordeel van de Ko
ningin een grote fout gemaakt, maar hierop ware niet te reageren met 
ontslag; „het zou onjuist zijn om in de hitte van het gevecht van Op
perbevelhebber te verwisselen”.124
Logemann was op 6 november zover dat bij contacten met Indonesi
sche nationalisten de aanwezigheid van Soekarno slechts het plegen 
van overleg in de weg moest staan; in een bijeenkomst waarin Christi
son zijn ultimatieve verklaring aangaande de afdwinging van openbare 
orde zou afleggen, zou Soekarno aanwezig mogen zijn.125 
Van Mook zijnerzijds klaagde bij Logemann over de onmogelijkheid 
om zich in Nederland een voorstelling te maken van de situatie en 
constateerde dat het Nederlandse désaveu hem veel kwaad had gedaan 
en ontsteltenis bij zijn medewerkers had verwekt.126 Logemann ant
woordde in een persoonlijke brief dat hij trachtte hem te steunen. 
Vanuit nationaal zelfrespect was het nodig een grens te trekken die 
niet zou worden overschreden. De uitsluiting van Soekarno symboli
seerde dit. Het kabinet moest zijn gezicht behouden.127 
Tegenover de Britse ambassadeur, die „het praten met Soekarno” be
pleitte, had Schermerhom het argument gebruikt dat dit het heengaan 
van het kabinet zou kunnen betekenen, waama dan een kabinet zou 
komen dat vanuit de Londense visie „nog veel ongunstiger” zou zijn.128

Inmiddels kwamen Soekarno en Soebardjo, zijn minister van Buiten
landse Zaken, op 8 november naar Christison om hem mee te delen 
dat zij met hun voornaamste collega’s inderdaad voor onbepaalde tijd 
naar Djokja vertrokken, zodat de politieke besprekingen onder aan
wezigheid van Christison, die tegen 15 november waren gepland, moes
ten worden uitgesteld. Soekarno beklaagde zich over het uitdagende 
gedrag van de Nederlandse troepen en stelde geen vertrouwen in de 
Nederlandse bedoelingen. Over Van Mook zei hij: „he is getting into 
trouble with his Government and I also am getting into trouble with 
my people”.129
Hun vertrek naar Djokja gaf, zoals Wolf het uitdmkt, „the go-ahead 
signal for the unbridled terror which was to ensue in the next two 
months”.130 De Britten hadden er vanaf moeten zien om Malang te
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bezetten en daar bevonden zich nog duizenden geïnterneerden; de 
schattingen van het resterend aantal geïnterneerden op Midden- en 
Oost-Java liepen uiteen van 13.000 tot 35.000.
Het KNIP kreeg in deze tijd onder invloed van degenen die zich tegen 
Japan hadden verzet, meer gewicht. Het fungeerde sedert medio okto
ber als parlement van de republiek. Om praktische redenen werd veel 
van zijn wetgevende taak gedelegeerd aan een werkcomité, waarvan 
Sjahrir voorzitter en Sjarifuddin vice-voorzitter was.131 In deze perso
nen kwam een stroming naar voren die politiek sociaal-democratisch 
was en die de betekenis van samenwerking met Nederland duidelijk 
inzag, maar aan de nationale doelstellingen van de republiek even 
sterk vasthield als de meer extreem nationalistische stroming. De so- 
ciaal-democratische richting was tijdens de Japanse bezetting illegaal 
actief geweest en kon niet van collaboratie worden beticht. Het werk
comité steeg snel in aanzien. Dit was te meer het geval, nu de extre
misten onder communistische inspiratie (Tan Malakka) of onder een 
heilige oorlog prekende mohammedaanse voorgangers132 Soekarno en 
Hatta aanvielen wegens hun toegeeflijke houding jegens de geallieerde 
troepen. Begin november verschenen ongeveer gelijktijdig een brochure 
van Sjahrir, „Onze Strijd”, en een door het werkcomité opgestelde pro
clamatie, op bevel van Hatta als politiek manifest van de republiek 
gepubliceerd.133 In deze proclamatie werd op de voorgrond gesteld 
dat het nationale bewustzijn van Indonesië sterk was gegroeid onder 
de bezetting, ongeacht de vraag of men dit had trachten te verwezen
lijken door verzet of door collaboratie. Door de overgave aan Japan 
zou Nederland het morele recht op herstel van gezag hebben verloren. 
De Indonesiërs appelleerden aan het internationale geweten (Atlantic 
Charter, Handvest van de Verenigde Naties, Amerikaanse positie in 
Azië). De republiek zou zich bewust zijn voorshands geen buitenlandse 
hulp te kunnen missen en Nederlanders zouden voor deze hulp „waar
schijnlijk” meer in aanmerking komen dan anderen, zodat de nieuwe 
toestand voor Nederland geen groot verlies behoefde te betekenen, 
noch materieel noch geestelijk. De ontwikkeling in Indonesië zou pas 
kunnen beginnen na erkenning van het zelfbeschikkingsrecht en wel 
zoals dit in concreto was uitgeoefend, derhalve: „erkenning van de 
Staat en de Regeering, die wij ons reeds gekozen hebben”. Indonesië 
zou de Indische schulden ovememen, eigendommen teruggeven of ver
goeden en veiligheid van bedrijf voor een ieder, ook voor Nederlanders, 
garanderen; aldus dit manifest. Aan dit in menig opzicht jegens Ne
derland niet ongunstige manifest is veel te weinig aandacht geschon
ken, vooral omdat van Nederlandse zijde een aantal staatsrechtelijke 
apriori’s de blik verengde.134
De stijgende betekenis van Sjahrir leidde ertoe dat Soekarno hem op 
9 november opdroeg een parlementair verantwoordelijk kabinet te for
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meren; dit kwam op 14 november tot stand, nadat enige dagen tevo
ren het tot dan toe geldende partijenverbod was opgeheven. Dit kabinet 
verklaarde terstond even nationalistisch te zijn als het voorafgaande, 
doch te zullen trachten te geraken tot een gemeenschappelijke basis 
voor overleg tussen Indonesië en Nederland.135 Het kabinet heeft in het 
verdere verloop voortdurend oppositie ervaren zowel van extreem links 
als van een aantal leden van het vorige, presidentiële en op één partij 
steunende kabinet. De internationale positie van de republiek werd 
door het optreden van Sjahrirs kabinet veel beter en ook voor Ne
derland hield dit optreden nieuwe mogelijkheden in. De verhouding tot 
Nederland werd echter in hoge mate bemoeilijkt doordat, in de ver
wachting dat zou worden gepoogd het Nederlandse bewind opnieuw te 
vestigen, in november de republikeinse instellingen verhuisden van Ba
tavia naar Djokja, waardoor het isolement van de republiek zeer werd 
bevorderd.
Dit isolement en het in Djokja heersende extreme politieke klimaat 
beperkten in feite Sjahrirs bewegingsmogelijkheden. De Pemoeda’s wis
ten in Djokja de door hen uitgekozen legercommandant, Soedirman, 
aan de republikeinse regering op te dringen.136 Abdulkadir met zijn 
intelligent aanvoelen van de ontwikkeling rapporteerde in die dagen 
dat dit kabinet een motor als Soekarno miste. Mocht Soekarno met 
de hem nu toebedachte meer symbolische functie geen genoegen ne
men, „dan bestaat er grote kans dat hij als opposant zich laat gebrui
ken door de P.K.I. en de Pemoeda’s. Als opposant is hij gevaarlijker 
dan als leider.”137
Zo vormde zich het viervoudige beeld van de republiek: een rustig 
voortwerkende, weinig door de politieke verwikkelingen beroerde be
volking; alom optredende terroristische benden en een tot extremisme 
neigend volksleger; het met deze extreme elementen verbonden, maar 
tegenover heel de buitenwereld praktisch geïsoleerde Djokja, het cen
trum van de revolutie; en het confererende, meer westers georiënteerde 
Batavia, waar Sjahrir opereerde. Zowel de militaire acties in de laatste 
weken van oktober als de verhuizing van de republikeinse instellingen 
naar Djokja brachten een ongekend oplaaien van terreur en anarchie 
teweeg, van ontvoering en moord, van haat tegenover westerse perso
nen -  vrouwen en kinderen niet uitgezonderd -  en soldaten. Over deze 
periode merkt Wehl op: „jungle law had come to Java”.138

Het ambtelijk bericht aan Bevin en Mountbatten over het bezoek van 
Soekarno en Soebardjo aan Christison maakte niet alleen melding van 
het feit dat de Britse autoriteiten Soekarno’s klachten over de uitda
gende houding van de Nederlandse troepen „entirely justified” achtten, 
maar stelde ook het binnenkomen van nieuwe Nederlandse troepen 
opnieuw aan de orde. De Nederlandse troepen zouden op 10 novem-

603



ber binnenkomen. Maar Christison had Mountbatten gevraagd die 
troepen tegen te houden tot na de politieke besprekingen van 15 no
vember; deze laatste waren inmiddels met twee dagen uitgesteld. Op
9 november kwam het bericht139 dat vanwege dit uitstel ook de datum 
van het binnenkomen van Nederlandse troepen op Java en Borneo 
werd uitgesteld.
De Alcantara met aan boord vier bataljons werd naar Malakka gediri
geerd; even later geschiedde dit ook met de Nieuw Amsterdam, even
eens met vier bataljons; ook bataljons, gevormd uit voormalige krijgs
gevangenen in Zuid-Oost-Azië mochten niet vertrekken. In totaal wer
den rond medio november vijftien met grote inspanning gevormde ba
taljons tegengehouden, het vijfvoud van de in Indië aanwezige ge
vechtskracht.140
De Nederlandse verontwaardiging was groot en groeide, naarmate dit 
verbod langer ging duren. Feit was overigens dat veelal de kleine Ne
derlandse krijgsmacht niet steeds met voldoende zelfbeheersing en dis
cipline optrad; zo hadden Nederlandse soldaten, overigens zonder po
litieke bedoelingen, op Sjahrirs auto geschoten.

Het eerste politieke gesprek onder leiding van Christison tussen Van 
Mook en Sjahrir volgde op 17 november;141 ook Dening was aanwezig. 
Basis was een program verklaring van Van Mook,142 die ten gevolge 
van een lek op 6 november was afgelegd.143 In deze verklaring werden 
enige punten uit de regeringsverklaring van 16 oktober uitgewerkt; 
de Koningin vond dat de reeds uitgelekte verklaring dit te veel deed.144 
Zo maakte de Indische regeringsverklaring melding van een regering, 
bestaande uit „een Raad van Ministers onder den Gouvemeur-Gene- 
raal als vertegenwoordiger van de Kroon” en van „een krachtige 
weermacht op den grondslag van algemeene weerbaarheid, waaraan 
alle landaarden zullen bijdragen en waarin zij allen deel zullen heb
ben”. De vraag van de berechting van collaboratie werd ontweken; 
aangekondigd werd dat degenen, „die willens en wetens aan hun mede
burgers leed hebben berokkend”, onder meer „door vrijwillige samen
werking met den vijand”, ter verantwoording zouden moeten worden 
geroepen. De Britse regering liet formeel verklaren dat zij de Neder
landse voorstellen beschouwde als „a reasonable offer”.145 
Tijdens het gesprek bepleitte Van Mook de samenwerking vanuit het 
belang dat de Indonesiërs hechtten aan de handhaving van Neder- 
lands-Indië als een onverbrekelijke eenheid; verschillende delen van 
Indië stelden geen prijs op een eenheid waarin een der delen (Java) de 
andere delen zou overheersen.146 Sjahrir merkte op dat zijn nieuwe ka
binet de zaken nog moest bestuderen en dat het veel aandacht moest 
besteden aan de momentele „insurrections”. Van Britse zijde werd de 
urgentie bepleit vanuit de gezichtshoek zowel van economisch herstel
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als van handhaving van de openbare orde. Christison zocht technische 
samenwerking te bereiken ter zake van openbare nutsbedrijven, trans
port en bevoorrading, maar ook hierop kon Sjahrir geen antwoord 
geven. Sjahrir verklaarde zich bereid met de politieke discussies te 
beginnen, mits de Engelsen de voorzitterstaak op zich namen. Van 
Mook, gesteund door Dening, wees dit als vast stelsel af; tegen een in
cidenteel Brits optreden als voorzitter had hij geen bezwaar. Christi
son voegde hieraan toe dat zijn instructies hem niet toelieten als be
middelaar op te treden. Sjahrir vroeg een week uitstel; hij kreeg vijf 
dagen. Ten slotte noemde Christison enige urgente punten voor de 
Indonesische regering: sanering van de politie, stoppen met provocaties 
en ophitsing, in het bijzonder die door middel van de radio. Hij 
deelde mee dat hij aan de Britse en de Nederlandse troepen stringente 
orders aan het geven was. De Indonesische leiders moeten bij dit ge
sprek de indruk hebben gehad „in de beklaagdenbank” te hebben ge
zeten.147

De orders waarover Christison had gesproken, waren kennelijk resul
taat van beslissingen van Mountbatten;148 reeds op 15 november had 
Christison aan Van der Plas meegedeeld „dat hij niet meer zijn lucht
en zeestrijdkrachten mag gebruiken”.149 Deze orders kwamen erop 
neer dat elke offensieve actie buiten de grenzen van de bruggehoofden 
werd verboden en dat de troepen niet mochten vuren, als niet eerst op 
hen was geschoten. Deze orders hebben uiteraard niet bijgedragen tot 
vermindering van de terreur en werden een nieuwe bron van veront
waardiging. De Britse strijdmethode miste elke preventieve mogelijk
heid; werden Britse eenheden echter het slachtoffer, dan werden veelal 
scherpe represailles uitgevoerd.150 Deze represailles werden enige tijd 
later verboden, vermoedelijk na een klacht van de Nederlandse rege
ring.151

Sjahrir zegde de afspraak voor de tweede samenkomst af en er was 
geen vooruitzicht op spoedige hervatting, en hiermee dan ook niet op 
een spoedige opheffing van het verbod van de binnenkomst van de 
Nederlandse troepen. Deze koppeling maakte het uiteraard voor Sjah
rir en de zijnen niet aantrekkelijk om haast te maken, te minder nu 
dan bovendien het Britse ultimatum aangaande de ordehandhaving 
zou volgen.

Eind november verscheen een verslag voor de BBC van een interview 
met Logemann.152 De extremisten, aldus de minister, maakten een 
vreedzame regeling onmogelijk; Sjahrir zag zich nu gedwongen volle
dige onafhankelijkheid te eisen, welke eis Nederland onaanvaardbaar 
achtte. Nederland was bereid tot besprekingen, zodra de orde was her-
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steld. Java was nog niet rijp voor volledige zelfstandigheid en mocht 
niet worden overgeleverd aan de extremisten. De enige oplossing was 
dat nu eerst Britse en Nederlandse troepen de orde zouden herstellen. 
Met betrekking tot Soekarno zei Logemann dat Nederland bereid was 
hem te ontvangen als leider van de Indonesische nationalisten, maar 
niet als eerste minister van de Indonesische republiek. Het interview 
zette kwaad bloed zowel in Londen als in Batavia. Ook Van Mook 
was er ongelukkig mee, omdat in Batavia zich inmiddels mogelijk
heden waren gaan aftekenen, dat toch van binnenuit in Indonesië de 
terreur zou kunnen worden teruggedrongen en dat toch, zonder preala
bel ordeherstel door Britse en Nederlandse troepen, politieke bespre
kingen zouden kunnen worden gevoerd.
Heel het interview van Logemann moest vanwege de Britse veront
waardiging op 3 december worden gedementeerd als slechts een privé- 
conversatie, waaruit verkeerde conclusies waren getrokken.153 Binnen 
Nederland en in het kabinet was men echter veeleer ontstemd over het 
feit dat Logemann had gesproken over „a large Indonesian majority 
in both the Cabinet and the iegislature” en over Indonesië „as a full 
partner” van Nederland onder de Nederlandse Kroon in externe zaken. 
Ook Van Mook had zijnerzijds op 1 december een persconferentie ge
houden154 ten einde de inmiddels gebleken mogelijkheden voor een 
ontwikkeling zonder prealabel Brits-Nederlands ordeherstel te redden. 
Hierin had hij de nadruk gelegd op de noodzaak van het redden van 
de duizenden geïnterneerde vrouwen en kinderen en niet op de poli
tieke eisen van Sjahrir; voor een reddingsoperatie waren nu nieuwe, 
in Nederland nog onbekende mogelijkheden aan de orde. Tevens sprak 
hij van een „substantial” Indonesische meerderheid en van „a full 
partnership in the conduct of external affairs”, wat weer verder leek te 
gaan dan de toch al te vergaande BBC-formuleringen. Het kabi
net was hierover begrijpelijkerwijze ontstemd en Logemann protes
teerde over deze verschuivingen;155 hij waarschuwde Van Mook „dat 
Uw en mijn positie daarmede door U wordt verzwakt”.
De verhoudingen tussen Christison en de Nederlandse autoriteiten 
werden er niet beter op, toen de eerste de Ambonnese troepen in Ba
tavia verbood om gewapend in de stad te vertoeven.156

Gedurende een geheim gesprek van Van Mook met Sjahrir op 3 de
cember157 kwam inmiddels duidelijk aan het licht dat de positie van 
het republikeinse kabinet door machteloosheid tegenover de heersende 
terreur was gekenmerkt. Al enige tijd bepleitte Van Mook bij de Britse 
legerleiding de veiligstelling van een aanzienlijk gedeelte van West- 
Java. En de Britse bevelhebber der landstrijdkrachten in Zuid-Oost- 
Azië Dempsey concludeerde dat een concentratie van de Britse strijd
krachten op West-Java eerste noodzaak was.158
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Op 6 december vond, zulks naar aanleiding van een bezoek van veld
maarschalk Lord Alanbrooke, de chef van de Imperial General Staff, 
te Singapore overleg plaats tussen Mountbatten en Van Mook.159 In de 
notitie van Mountbatten voor deze conferentie was als eerste punt ver
meld dat de recente situatie op Java zou zijn verergerd ten gevolge van 
het „unfortunate statement” van Logemann; de extremisten hadden dit 
opgevat „as a Virtual declaration of war”. Uitgangspunt van Mountbat
ten160 was dat de politieke ontwikkeling in Brits-Indië meebracht dat 
rekening moest worden gehouden met de onmogelijkheid om Brits- 
Indische troepen, die ogenschijnlijk werden benut om de Indonesische 
onafhankelijkheid te bestrijden, langer in Indië te houden dan tot de 
komende lente; alleen een politieke regeling kon dit gevaar voorkomen. 
Uitgangspunt was vervolgens dat de Britse troepen in Batavia verster
king behoefden. Evacuatie van andere area’s op Java en Sumatra was 
onvermijdelijk.
De uiteenzettingen van Van Mook en de emotionele -  een van Van 
Mooks naaste adviseurs sprak van „een pijnlijk onzakelijke en onmili
taire behandeling van zaken”161 -  verklaringen van Helfrich aangaande 
de urgentie van herstel van de orde alvorens politieke besprekingen 
zin konden hebben, strandden op de nog steeds geldende beperkte 
Britse taakstelling. In overeenstemming met voorafgegaan overleg met 
de Britse autoriteiten bepleitte Van Mook een veiligheidszone op West- 
Java. Mountbatten was het hiermee eens; hij wilde de orde in Batavia 
herstellen om de druk van de extremisten op Sjahrir tegen onderhan
delingen weg te nemen. Alanbrooke kon het hier slechts mee eens zijn, 
mits dan zo spoedig mogelijk onderhandelingen zouden beginnen „with 
full desire on the part of the Dutch to reach an agreement before 
March”. Het officiële verslag maakt het niet geheel duidelijk of nu 
een afspraak was gemaakt omtrent de grote veiligheidszone, die Van 
Mook wilde, of omtrent een beperkte alleen rond Batavia. Van Mook 
heeft steeds aangenomen, dat zijn plan was aanvaard.162 
In verband met de gevoeligheden in Brits-Indië zou voorts worden 
benadrukt dat de Britse troepen in Indië waren om de oorlog tegen 
Japan af te werken. Wat de Nederlandse troepen betrof, de Britse auto
riteiten waren sceptisch over de bevelvoering, de organisatie en de 
administratieve ondersteuning. Alanbrooke concludeerde dat de Britse 
troepen in Soerabaja niet op tijd konden worden afgelost door Neder
landse troepen. Helfrich stelde dat dit mogelijk zou zijn tegen half 
januari met de dan beschikbare Nederlandse en KNIL-troepen. Ten 
aanzien van de prioriteiten werd afgesproken dat Nederlandse troepen 
eerst Palembang en Padang zouden overnemen en vervolgens Soera
baja. Van deze prioriteitenbepaling is echter niets terecht gekomen; het 
overnemen van Sumatra bleek ernstige moeilijkheden op te leveren.
Van Mook rekende Logemann voor163 dat eind maart de totale Neder-
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landse troepenmacht in Indië 35 a 40.000 zou belopen. De Britse taak 
van gevangenneming en ontwapening van de Japanners leek destijds 
eind maart 1946 nog niet gereed te zullen zijn; daar de Japanse wapens 
grotendeels in republikeinse handen waren, zou deze taak politieke 
aspecten hebben. In verband hiermee werd een verbeterde verhouding 
van Nederland tot de Indonesiërs van betekenis voor de mogelijkheid 
van handhaving op Java van Brits-Indische troepen na eind maart. 
Voor het overleg met de Indonesiërs was echter ordeherstel op West- 
Java onmisbaar; ook de Britten zouden dit erkennen. Wat de Neder
landse inspanning betrof bepleitte Van Mook in de toenmalige situatie 
prioriteit te geven aan het herstel van de orde op Sumatra, in de Grote 
Oost en op Bomeo. Helfrich verzette zich fel tegen deze accentver
plaatsing. Van Mook schatte de resultaten van Singapore als „de 
maximale hulp, welke wij van de Engelschen kunnen verwachten”.164 
Een Britse woordvoerder maakte na de conferentie van Singapore be
kend dat daar de opdracht aan Christison ten aanzien van herstel en 
handhaving van orde en veiligheid aanzienlijk was uitgebreid.165 
Het Britse kabinet kon niet gemakkelijk tot een beslissing komen. Bevin 
vreesde voor een „deadlock”, tenzij contacten met Sjahrir tot stand 
konden komen; dan zou de strijd tegen de extremisten in de area van 
Batavia kunnen worden opgevangen. Op 15 december aanvaardde het 
Britse kabinet de voorstellen van Singapore, met dien verstande dat 
niet Brits-Indische troepen, maar een parachutistenbrigade uit Singa
pore de militaire versterking in Batavia zou brengen.166 Maar kenne
lijk werd hierbij voor de eerste tijd niet gedacht aan de grote veilig
heidszone op West-Java; voorrang kreeg in elk geval het herstel van 
de orde in Batavia. Hiertoe werd Mountbatten op 21 december geïn
strueerd.167

Logemann zag inmiddels ernstige moeilijkheden bij het overnemen 
door beperkte Nederlandse troepen van Padang en Palembang; in 
Padang moest op verzet worden gerekend en dan zouden de daarvoor 
bestemde twee bataljons niets betekenen.168
Sjahrir en de zijnen gaven gedurende een oriënterend gesprek met 
Van Mook op 10 december toe dat de situatie niet kon voortduren, dat 
samenwerking noodzakelijk en onmiddellijke onafhankelijkheid onmo
gelijk was; een oplossing moest het karakter hebben van een vrijwilli
ge overeenkomst, waarbij „de mogelijkheid onafhankelijkheid te ver
werven de uiteindelijke doelstelling behoort te zijn”. Hiermee was, 
aldus Van Mook, „de grondslag voor verdere bespreking” gegeven.169 
Diezelfde dag nog tekende Logemann in een notitie voor Schermer
hom aan dat ook hij bereid was onafhankelijkheid als einddoel te aan
vaarden, maar een recht op afscheiding uit het Koninkrijk ware eerst 
na bv. dertig jaar te erkennen.170
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Toen bleek dat ook Sjahrir en de zijnen de erkenning van de republiek 
als voorwaarde voor het hervatten van besprekingen voorop stelden. 
De indruk dat deze voorwaarde onder invloed van terreur van extre
mistische zijde zo scherp werd gesteld, moge niet onjuist zijn geweest; 
inhoudelijk stonden Sjahrir en zijn collega’s op datzelfde standpunt. 
In de kern van de zaak was hier de „deadlock”, waarop uiteindelijk 
het Nederlands beleid is vastgelopen: enerzijds souvereiniteit van de 
republiek, anderzijds souvereiniteit van het Koninkrijk als uitgangs
punt; zelfs een „overeenkomst” tussen Nederland en de republiek 
moest iets geheel anders van aard zijn al naar gelang dit uitgangspunt. 
Lag er buitendien niet iets tegenstrijdigs in de toenmalige gedachten- 
gang, zoals die werd vertolkt door Van Asbeck, destijds raadsman van 
Van Mook?171 Enerzijds werd geconstateerd dat het kabinet-Sjahrir 
alleen „de fagade van een gezag” vertoonde en dat verder de „poli
tieke extremisten en de onderwereld” heersten; anderzijds werd een 
reële overeenkomst met het kabinet-Sjahrir bepleit. Nederland, aldus 
Van Asbeck, liet de „voor ons onaanvaardbare Britsche gedachten- 
gang” geheel terzijde: ten koste van alles een overeenkomst, in de 
verwachting van niet-naleving, welke niet-naleving afdwinging van orde 
zou rechtvaardigen. Nederland meende daarentegen dat het, ter voor
koming van oorlog, het kabinet-Sjahrir en in het algemeen de con
structieve nationalisten moest steunen. Gegeven de aard van de gecon
stateerde onmacht, was Nederlandse steun niet het meest geschikte 
middel om de positie van Sjahrir en de zijnen te verstevigen; in de 
Britse visie had de overeenkomst een meer realistische functie.
Ook Van Mook besprak de „deadlock”.172 Hij meende eruit te kunnen 
komen door „een duidelijke erkenning” van het kabinet-Sjahrir, d.w.z. 
tot op zekere hoogte de facto erkenning van de republiek, nl. door 
daar tegenover te stellen „dat een belangrijk deel der buitengewesten 
het kabinet-Sjahrir niet erkent en toch partij behoort te zijn in de re
geling voor geheel Indonesië”. Hij bepleitte een federatie tussen aan
stonds autonome delen (Java, delen van Sumatra), waartoe andere 
delen van Indië na verloop van tijd konden toetreden.173 Aan het 
einde van de ontwikkelingsperiode kon dan een verdrag tussen gelijk
standige partners het uitgangspunt van het Koninkrijk vervangen.

Inmiddels hadden de Britse uiteenzettingen over de resultaten van Sin
gapore en de Britse methoden van collectieve strafacties zodra een 
„British subject” slachtoffer van terreur werd, reacties opgeroepen die 
Sjahrir noopten het overleg af te breken en naar Djokja te vertrek
ken.174 De Nederlands-Indische regering vermoedde dat dit vertrek van 
Sjahrir verband hield met Britse stappen om de republiek en haar 
leger in opbouw, de TKR,175 te bewegen mee te werken aan de evacu
atie van de resterende geïnterneerden. Reeds waren enige convooien
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door TKR-eenheden tegen extremisten beschermd. Dit gaf in Neder
land grote opschudding. De Nederlandse instanties in Batavia waren 
over deze samenwerking met de TKR geïnformeerd. Hiernaast bleken 
ook plannen te worden gemaakt om de TKR in te schakelen bij de ont
wapening en concentratie van Japanse troepen. Op West-Java werkte, 
naar de Nederlands-Indische inlichtingendienst eind december rappor
teerde, de TKR met de Britten in de door hen bezette plaatsen samen 
voor de ordehandhaving.176 Aan Sumatra’s oostkust leek eind decem
ber 1945 de TKR „een steun te worden voor de gematigden”177 en 
voor Sumatra’s westkust besloot de legerleiding „alle terroristische 
acties zoo krachtig mogelijk te bestrijden”.178 De Britse stappen en 
plannen ten aanzien van de TKR stemden overeen met het verlangen 
ook van gematigde republikeinen met de opbouw van een eigen weer
macht te beginnen, alvorens te gaan onderhandelen met Nederland.
Wat de situatie ten aanzien van de Nederlandse troepen in december 
1945 betreft, uit de ex-krijgsgevangenen op Java, meestal Ambonnezen 
en Minahassers, konden 24 compagnieën worden gevormd, die werden 
bestemd ten dele voor Batavia en Bandoeng,179 ten dele voor Bomeo 
en de Grote Oost. Uit de ex-krijgsgevangenen van buiten Nederlands- 
Indië konden ongeveer 12.000 man tot militaire eenheden worden ge
vormd, waarvan enige bataljons konden worden ingezet op Riouw en 
Borneo en in de Grote Oost. De Britsen autoriteiten bleven echter 
weigeren de aangekomen Nederlandse eenheden op Java toe te laten. 
Van Mook noemde als redenen enerzijds de onvoldoende uitrusting en 
encadrering, anderzijds het gevaar van Indonesische weerstanden.180

6. Overleg te Den Haag en Londen (Chequers)

Al geruime tijd vond de Nederlandse regering de overkomst van Van 
Mook nodig; deze kreeg medio december haar beslag. De ontevreden
heid in eigen land met de gang van zaken in Indië nam snel toe. De 
Utrechtse hoogleraar dr. F.C. Gerretson, een van de actiefste opposan
ten tegen het regeringsbeleid, voerde een scherpe campagne tegen Lo
gemann en Van Mook.181 Dr. J.W. Meyer Ranneft, lid van de Raad 
van State, hield fulminante redevoeringen en richtte zich herhaalde 
malen met zeer ernstige waarschuwingen tot Schermerhom.182 Op 4 
december verscheen in de pers een manifest van een aantal vooraan
staande Nederlanders, onder wie het Eerste Kamerlid van de RKSP 
en oud-minister van Koloniën Welter en de oud-bevelhebber van de 
zeestrijdkrachten Furstner; in dit manifest werd gesteld dat de eerste 
taak moest zijn het onmiddellijk herstel van orde en rust en de bestrij
ding van het extremisme. Eind december verscheen een open brief van 
mr. M. Slamet aan de Koningin,183 waarin op onverwijld herstel van
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orde en rust werd aangedrongen; deze brief maakte in Nederland grote 
indruk, terwijl Slamets invloed op Java zeer beperkt bleek.
Begin december kwam het Amsterdams Dagblad met het bericht dat de 
ambassadeur te Washington Loudon of minister Van Roijen Gouver- 
neur-Generaal zou worden, een gerucht dat de grondslag had in de toe
nemende ongerustheid van het kabinet dat Van Mook tot steeds verder
gaande deviaties van de publiekelijk beleden beleidslijnen zou komen. 
Van Mook zou naar Den Haag komen voor overleg en daarna zou een 
deel van het kabinet met hem naar Londen gaan voor besprekingen 
met de Britse Labourregering.

Naar buiten was er tot dit tijdstip geen wijziging gekomen in het stand
punt van de regering. Zowel in de troonrede van 20 november184 als in 
de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van 11 de
cember185 werd omtrent Indië niets nieuws meegedeeld. Op 21 decem
ber legde Logemann in de Tweede Kamer een korte nadere verklaring 
af,186 waarna een gedachtenwisseling volgde die echter niet lang duur
de, aangezien de Indië-paragraaf uit de regeringsnota van 11 decem
ber in januari uitvoerig zou worden behandeld. Van Poll (RKSP)187 
wees erop dat Van Mook in Batavia had meegedeeld dat zijn uitnodi
ging aan Indonesische leiders mede Soekarno had gegolden. Dergelijke 
sensaties schokten het vertrouwen in de regeringsmededelingen, aldus 
Van Poll. Logemann188 merkte op dat Soekarno onaangekondigd, maar 
formeel inderdaad niet onuitgenodigd was verschenen; waarna Van 
Poll189 erop wees dat de Kamer nooit had geweten dat de uitnodiging 
ook voor Soekarno had gegolden. In deze discussie lanceerde Van 
Poll de gedachte een parlementaire commissie naar Indië te laten gaan. 
„De Staten-Generaal hebben helaas geen kennis van de gebeurtenis
sen in Nederlandsch-Indië uit eigen wetenschap of uit eigen waar
neming. Alle mededeelingen, welke ons bereiken, moeten ons bereiken 
via de Regeering, en alle mededeelingen, welke de Regeering bereiken, 
bereiken haar, vrees ik, min of meer via het filter van den Luitenant- 
Gouverneur-Generaal”. Hierin zag Van Poll een groot gevaar. Indivi
duele leden van de Kamer ontvingen particuliere informaties uit Indië, 
getuigend van „een mate van verbittering” tegenover de Nederlands- 
Indische regering, „waarvoor ik huiver”, aldus nog steeds Van Poll. 
„Ik heb mij afgevraagd, of het niet gewenscht zou zijn, gezien de een
zijdigheid van de inlichtingen, om een commissie uit de Staten-Gene
raal naar Nederlandsch-Indië af te vaardigen.” Er waren allerlei ont
slagen, waarvan de Kamer niets wist.190 „Wij moeten ook van andere 
zijde iets kunnen vernemen dan alleen van de zijde van den Luitenant- 
Gouvemeur-Generaal.” Logemann191 verklaarde hierop dat hij nog 
niet „zoo voetstoots” was gewonnen voor dit denkbeeld. Nederland 
stond hiervoor nog veel te veel „aan het front”. Een dergelijke missie
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kon ook een element in de zaak brengen „dat niet geheel de juiste uit
werking zou hebben”.

De overkomst van Van Mook werd, gezien alle spanningen in Neder
land, aanleiding voor de vrees dat de Nederlandse regering hem zou 
ontslaan en een andere koers zou gaan varen. Van Mook voelde zich 
büjkens een brief aan Logemann van 9 december ook niet zeker.192 
Onder deze omstandigheden had de persverklaring van het State-De- 
partment te Washington van 9 december wel bijzondere betekenis. Zij 
constateerde dat de Nederlands-Indonesische gesprekken blijkbaar had
den opgehouden. De Verenigde Staten erkenden dat het vinden van een 
oplossing tot de „primary responsibility” behoorde van Nederland, 
„the territorial sovereign”, en van de Indonesische leiders, maar het 
probleem had mondiale betekenis en de Verenigde Staten waren 
„deeply interested” in de oplossing. De Verenigde Staten drongen op 
een spoedige hervatting van de besprekingen aan. De aansporing gold 
alle partijen. „Extremist or irresponsible action or failure to present 
or consider specific proposals can only lead to a desastrous situ- 
ation.”193

Van 20 december tot 14 januari vond te Den Haag intensief overleg 
plaats tussen de ministers en Van Mook, onderbroken door bespre
kingen op 27 december met de Britse regering in Londen op Chequers. 
In een nota voor de Ministerraad194 schetste Van Mook de militaire 
problemen. Voor Borneo en de Grote Oost zouden 7.000 a 8.000 man 
nodig zijn. Met de Britse legerleiding was in principe afgesproken dat
10.000 man in Batavia, 10.000 man met inbegrip van de mariniers- 
brigade in Soerabaja en 5.000 man in Palembang nodig zouden zijn. 
In totaal zou tegen maart 1946 een Nederlandse en een Nederlands- 
Indische strijdkracht van 35 tot 40.000 man gereed staan, waarvan
30.000 voor Java en Sumatra. Gewelddadige onderdrukking van de 
republiek zou gedurende twee jaar minstens 75.000 man aan front- 
troepen (vijf divisies) vergen, aangenomen dat de Britse troepen in 
maart 1946 zouden vertrekken. In feite zouden tegen die tijd slechts 
drie zwakke divisies gereed kunnen zijn.
Van Mook stelde dat alleen al deze overwegingen aantoonden dat een 
politiek akkoord onvermijdelijk was. De Britten hadden, zo betoogde 
hij op 20 december in de Ministerraad,195 onvoldoende troepen om 
rond Batavia een veilige zone te scheppen; een zodanige veiligheids
zone was echter voorwaarde om tot overeenstemming te kunnen ko
men. Zonder hulp van Indonesische politie was het veiligheidspro
bleem onoplosbaar. „De rechtstreeksch militaire taak wordt daardoor 
gereduceerd tot het uiteenslaan van de grootere verbanden.” De Britse 
pogingen om, alvorens „een voorloopige politieke oplossing van het
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politieke vraagstuk” was bereikt, reeds met de TKR samen te werken, 
had naar het oordeel van de bewindslieden in Nederland een zeer 
slechte indruk gemaakt; ook de repressieve methode (represailles) van 
de Britse militairen ondervond kritiek. Het Britse negatieve oordeel 
over de KNIL-officieren vloeide naar Van Mook betoogde voort ener
zijds uit onvoldoende oorlogservaring bij deze officieren, anderzijds uit 
moeilijkheden om met de Britten te kunnen omgaan. Helfrich en Van 
Oyen zouden naar het oordeel van allen dienen te worden vervangen.
De volgende dag vergaderde de Ministerraad over een in de haast ge
formuleerd politiek program, dat Van Mook had voorgelegd.190 Hoofd
punten waren:
a de federale structuur van Indonesië als deelgenoot in het Konink

rijk, waarbij in Van Mooks visie een door de Kroon te benoemen 
Gouverneur-Generaal hoofd zou zijn van die federatie; 

b het door Van Mook bepleite lidmaatschap van die federatie van de 
Verenigde Naties;

c het door Van Mook bepleite recht van secessie na verloop van tijd; 
d het op korte termijn met de „nationalisten” te bereiken politieke 

akkoord; Van Mook bepleitte dat „nadat de grondslagen daarvan te 
Batavia zijn gelegd”, de „voorloopige overeenkomst” ware tot stand 
te brengen „in een overleg in Nederland”. „Uitwerking en ratifi- 
ceering kunnen dan later door de rijksconferentie en de constitutio- 
neele organen worden volbracht.”

Bij het beraad in de Ministerraad197 stond opnieuw Ringers alleen in 
zijn afwijzing van onderhandelingen in deze fase van machteloosheid. 
Schermerhom noemde het standpunt van Ringers „onhoudbaar”, nu 
Sjahrir en de zijnen in Indië en in de wereld een symbool waren ge
worden „van de ideologie, welke in het Atlantic Charter is neergelegd”. 
De federale structuur ontmoette op zichzelf niet veel bezwaar, maar de 
machtsverdeling tussen het Koninkrijk en de federatie (internationale 
betrekkingen en defensie) was duister, temeer nu de tot het Koninkrijk 
behorende federatie lid van de Verenigde Naties zou moeten kunnen 
worden; tegen deze onduidelijkheden maakten Lieftinck, Drees, Van 
Roijen, De Booy en Beel bezwaar. Ten aanzien van het recht van se
cessie was de kernvraag, wie zou kunnen beoordelen wanneer het re
delijkerwijze zou mogen worden uitgeoefend. Drees vreesde alleen al 
van het thans aan de orde stellen van een recht van secessie binnen
landse repercussies. Lieftinck en Beel vroegen zich wat het op korte 
termijn na te streven politieke akkoord betrof af, wie „de nationalis
ten” op dat moment waren, wat zij politiek betekenden, wie zich na 
enige tijd zouden presenteren. Schermerhom concludeerde dat de ge
voerde discussies nog onvoldoende grondslag voor de te Londen te 
voeren besprekingen vormden.
Er werd een commissie uit de Ministerraad gevormd om te pogen hier-
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in te voorzien; ook Van Mook kreeg in deze commissie zitting. In dit 
overleg in klein verband198 stond Lieftinck erop dat de republiek zou 
worden prijs gegeven alvorens besprekingen in Indië zouden worden 
gevoerd. Het overleg leidde tot een nota van Logemann,199 die werd 
behandeld in de vergadering van de Ministerraad van 24 december.200 
Deze nota stipuleerde de garantie van de regering van het Koninkrijk 
van rechtswaarborgen in de Indonesische federatie. Het Rijkskabinet 
zou in meerderheid zijn samengesteld door de Nederlandse regering. 
De termijn waarna het recht van secessie zou kunnen worden uitge
oefend, zou op 25 jaar worden gesteld, maar daarna zou arbitrage 
moeten worden aanvaard over de vraag of al dan niet nog waarborgen 
nodig zouden zijn.

Op 27 december volgde het overleg van de Nederlandse bewindslieden 
Schermerhom, Logemann, Van Roijen, Van Mook en de ambassadeur 
te Londen Michiels van Verduynen met de Britse regering.201 Op die
zelfde dag vaardigde Christison een proclamatie uit,202 waarin hij meer 
aotieve maatregelen tot ordeherstel aankondigde en tevens een beroep 
deed op de Indonesische leiders om hiertoe mee te werken en beschik
baar te stellen „such units of their peace preservation corps as I shall 
deem necessary to cooperate under my overall command”; hierbij 
maakte hij tot teleurstelling van de Nederlandse autoriteiten geen mel
ding van de rechtspositie van Nederland. Twee weken eerder had mi
nister Noel Baker in het House of Commons de verwachting uitge
sproken dat de Nederlanders en de Indonesiërs nu spoedig over hun 
geschillen zouden onderhandelen en gevolmachtigden zouden aanwij
zen.203 Op Chequers zou Attlee meedelen dat de orde op West-Java 
(Batavia) zou worden hersteld ten einde die besprekingen mogelijk te 
maken.
Schermerhom zette op Chequers uiteen dat Van Mook in januari voor
stellen zou doen aan de Indonesische leiders en dat, ingeval deze als 
grondslag aanvaardbaar waren, overleg in Den Haag zou worden ge
voerd. Daarna zou in Indië een kabinet worden gevormd, wellicht 
voor de helft bestaande uit Indonesiërs; een volksraad zou worden sa
mengesteld; dan zou een Indonesische delegatie voor een rijksconfe
rentie moeten worden uitgezocht; die conferentie zou de nodige 
wetsvoorstellen opstellen.
De Nederlandse grieven keerden zich tegen het beleid van de Britse 
bevelhebber, die de Nederlands-Indische regering buiten spel zette, 
liever samenwerkte met de Indonesische instanties en aan deze de 
zeggenschap liet over de radio-uitzendingen. Het kernpunt was vol
gens Van Roijen of Sjahrirs positie mocht en kon worden versterkt 
door middel van een erkenning van gematigde elementen in het Indo
nesische leger. Van Mook achtte het uitgesloten dat Sjahrir een orde
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lijk bestuur kon voeren, zolang niet effectief tegen de extremisten was 
opgetreden; anders zouden dezen hoogstens tijdelijk tot kalmte komen 
en terstond opnieuw beginnen, nadat de Britse troepen waren ver
trokken. Van Roijen wees erop dat in Indië de Britse autoriteiten 
de gematigde Indonesiërs in het onzekere lieten, waarop Attlee ant
woordde dat de Britse regering onmogelijk aan bepaalde groepen van 
Indonesiërs een garantie kon geven; de Britse troepen zouden slechts 
zolang blijven, tot een regeling tussen de twee partijen tot stand zou 
komen. Het was niet hun taak het Nederlandse bewind, ongeacht de 
wensen van de Indonesiërs, te herstellen; het was zijns inziens alleen 
maar logisch de Indonesiërs uit te nodigen tot samenwerking in het 
herstel van de orde, daar zij verantwoordelijk waren voor de moei
lijkheden. Noel Baker betoogde dat de proclamatie van Christison van 
27 december ten doel had de extremisten van de gematigden af te 
scheiden door deze laatsten tot samenwerking met de Britten te bren
gen.
De vraag waarom geen Nederlandse troepen werden toegelaten in 
Soerabaja, werd door de Britse bewindslieden afgedaan met de op
merking dat de Britse regering zulks thans niet „suitable” achtte; in 
feite zou het afhangen van de ontwikkeling van de Nederlands-Indone- 
sische besprekingen. Deze zelfde houding namen de Britse ministers 
aan ten aanzien van de vraag waarom de Britten wel met de Indone
siërs en niet met de Nederlanders samenwerkten bij het herstel van 
publieke werken (spoorwegen, telefoon, waterleiding). Logemann be
toogde dat op deze wijze de Nederlandse onderhandelaars door de 
Britten werden geïsoleerd en de Indonesiërs werden aangemoedigd om 
onmogelijke eisen te stellen; Van Mook voegde hieraan toe dat Sjahrir 
alleen dan los zou komen van de druk van de extremisten, als hij zeker 
was dat de Britse regering achter de Nederlandse voorstellen stond. 
Schermerhom vestigde de aandacht op de omstandigheid dat zijn ka
binet zou vallen, als het onmogelijk bleek om „with dignity” in Indië 
te blijven; dan zou een conservatief kabinet volgen, dat de Nederlandse 
voorstellen zou intrekken.
De Nederlandse voorstellen, samengevat in vijftien punten, werden 
vertrouwelijk aan de Britse regering voorgelegd. Zij kwamen hierop 
neer:
-  Er zou een „Commonwealth of Indonesia” komen, deelgenoot in 

het Koninkrijk der Nederlanden, samengesteld uit delen met ver
schillende graden van autonomie.

-  De door de Kroon te benoemen Gouvemeur-Generaal zou een poli
tiek kabinet benoemen en ontslaan, waarvan de ministers „prefer- 
ably and predominantly” Indonesiërs zouden zijn; zij zouden ver
antwoordelijk zijn jegens een wetgevend lichaam, dat hen echter 
niet zou kunnen heenzenden.
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-  Het wetgevend lichaam zou vertegenwoordigers omvatten van de 
autonome gebieden en van minderheden; het kiesrecht zou geleide
lijk worden uitgebreid.

-  Het Koninkrijk zou „ultimate responsibility” behouden voor demo
cratische rechten en deugdelijk bestuur; de Gouverneur-Generaal 
zou hiertoe bijzondere taken hebben.

-  Het Koninkrijkskabinet zou bestaan uit ministers van alle delen van 
het Koninkrijk; de ministers zouden verantwoordelijk blijven jegens 
de vertegenwoordigende instantie van hun eigen deel.

-  Zo spoedig mogelijk zou de „Commonwealth of Indonesia” lid wor
den van de Verenigde Naties.

-  Punt vijftien zei dat na een zekere tijd de relatie tussen de delen 
opnieuw zou worden bekeken „on the basis of a complete and 
voluntary partnership” ; als hierover meningsverschil zou ontstaan, 
zou een procedure van „conciliation or, if necessary, of arbitration” 
worden gevolgd.

In bijlagen volgden enige preciseringen.
-  De Nederlandse buitenlandse dienst zou de belangen van het Ko

ninkrijk dienen; Indonesische burgers zouden daarin systematisch 
worden opgenomen. Voor verdragen zou bij onenigheid een speciale 
procedure worden gevolgd.

-  De marine zou de belangen van het Koninkrijk dienen.
-  „Private rights” zouden zoveel mogelijk worden hersteld.
In het communiqué dat op 28 december versoheen, werd gezegd dat 
de bespreking „a satisfactory result” had opgeleverd. De Britse re
gering had kennis genomen van „the consistent and liberal policy 
which the Netherlands government is pursuing and intend to pursue 
towards the Indonesian problem”. Zij bevestigde haar gehoudenheid 
jegens haar Nederlandse bondgenoot „to establish without delay con- 
ditions of security in which it would be possible for the government 
of the Netherlands East Indies to continue negotiations with represen- 
tative Indonesians”. De liquidatie van de Japanse bezetting werd ge
noemd „the common concern of the British and Netherlands govem- 
ments and of the Indonesian people”; de beide regeringen waren het 
daarom eens over een politiek „of promoting and understanding be- 
tween the leaders of the Nationalist Movement and the Netherlands 
authorities”. Inmiddels zouden onmiddellijk verdere stappen worden 
ondernomen om zoveel mogelijk de veiligheid van door extremistisch 
geweld bedreigde krijgsgevangenen en geïnterneerden in Indië te ver
zekeren.

Op diezelfde dag, 28 december, gaven Sjahrir en Sjariffudin een pers
conferentie, waarin zij zich bereid verklaarden mee te werken aan de 
Britse taak ten aanzien van krijgsgevangenen en geïnterneerden en van
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het afvoeren van de Japanners.204 Zij legden een verklaring van de In
donesische regering af, waarin deze sprak over onrust, veroorzaakt 
door „onverantwoordelijke terroristen”. TKR-eenheden, die onder 
Christisons bevel zouden komen, zouden vuren op een ieder, die de 
rust en orde zou verstoren, „ongeacht de nationaliteit van de rustver
stoorder”.
Op 30 december zouden de Noordam met de mariniersbrigade en de 
schepen met de uitrusting 'te Batavia worden gelost; de Britse regering 
had echter besloten dat de mariniers niet in Soerabaja zouden worden 
toegelaten en ook het gesprek op Chequers had hierin geen verande
ring gebracht, al waren wel verwachtingen in andere zin gewekt.205 
Ten slotte werd één bataljon mariniers met uitrusting, maar zonder 
transportmiddelen in Batavia toegelaten ter aflossing van de Ambon- 
nezen. De overige mariniers en het oorlogsmateriaal werden naar Sin
gapore gezonden, tot grote verontwaardiging van de Nederlands-In- 
dische autoriteiten en de Nederlandse publieke opinie. Van een veilig
heidszone rond Batavia kwam overigens bitter weinig terecht.

De nota van de Nederlandse regering, die aan de Britse regering was 
overgelegd, en de besprekingen op Chequers vormden het voornaamste 
onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten van het kabinet en 
Van Mook met de Seniorenconventen van de Tweede en Eerste Ka
mer op 3 en 7 januari.206 De regering achtte het van belang voor 
haarzelf en voor de Luitenant-Gouverneur-Generaal de mening van 
een aantal vooraanstaande leden van de Kamers te kennen, voordat 
de besprekingen in Indië zouden worden hervat. De regering had deze 
peiling willen beperken tot één dag, 3 januari, aangezien Van Mook 
op 5 januari naar Indië zou terugkeren. Maar de kritiek van de Kamer
leden was van dien aard dat de regering zich gedwongen zag het vertrek 
van Van Mook uit te stellen en de bijeenkomst op 7 januari te ver
volgen. De kritiek van de Kamerleden, van wie slechts een enkeling 
ook waarderende woorden liet klinken, richtte zich voornamelijk op de 
volgende punten:
1 Betreurd werd dat een constitutioneel plan aan de Engelse regering 

was overgelegd zonder dat de Staten-Generaal daarvan op de hoogte 
waren.

2 Kritiek werd geleverd op de in de nota voorgestelde staatsrechte
lijke structuur: „groote halfheid” (Van Poll); „het geheele stuk lijdt 
aan een zeker dualisme, dat ook in het beleid van het kabinet tot 
uiting komt” (Schouten -  ARP); „noch staatsrechtelijk, noch staat
kundig goed doordacht” (Van Schaik - RKSP-KVP). Van der Goes 
van Naters (SDAP) achtte de constructie van het Rijkskabinet zon
der Rijksparlement „halfslachtig” en Joekes (VDB) zag hierin een 
„capitis diminutio” voor de Nederlandse democratie. Volgens Lo-
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gemann was deze „capitis diminutio” echter onvermijdelijk, tenzij 
men aan Indië dominion-status zou geven.

3 Het werd onjuist geacht dat een dergelijk stuk, zonder dat de Staten- 
Generaal daar kennis van hadden genomen, richtsnoer zou zijn voor 
de verdere onderhandelingen, die Van Mook zou voeren met het 
kabinet-Sjahrir.

4 Men was „slecht te spreken over de voorlichting”, zoals Joekes het 
noemde.

In de vergadering van de Ministerraad van 7 januari207 concludeerde 
Schermerhom dat de kwestie-Indië „voor het Nederlandsche volk wel 
bijzonder moeilijk te verwerken zal zijn”, terwijl met name de eerste 
bijeenkomst op Drees „een bijzonder ongelukkige indruk heeft ge
maakt”. Schermerhom herhaalde nog eens, wat hij ook tegenover de 
Seniorenconventen had benadmkt, nl. dat voor de nota alleen de re
geering ten volle verantwoordelijk was; dat het stuk, hoewel het vat
baar bleef voor discussie, niet verviel; en dat Van Mook wist waaraan 
hij zich had te houden. Afgesproken werd dat Van Mook, alvorens 
terug te keren naar Batavia, naar Londen zou gaan, aangezien uit de 
laatste berichten uit Indië was gebleken dat het overleg op Chequers 
geen invloed had gehad op het Britse optreden in de Indische Archipel; 
de Britse militairen hielden zich niet aan de te Singapore gemaakte 
afspraken, ofschoon deze door Attlee op Chequers waren bevestigd.

Het voornaamste resultaat van Van Mooks bezoek aan Londen werd 
dat de Britse regering ter bevordering van de besprekingen met Sjahrir 
een hoog gekwalificeerde onderhandelaar ter beschikking zou stellen, 
niet om te bemiddelen, maar „to pull things together”.208 Van Mook 
en ambassadeur Michiels van Verduynen reageerden hierop positief. 
Bevin wees voor de missie Sir Archibald Clark Kerr aan, tot dan toe 
Brits ambassadeur te Moskou en bestemd voor Washington.209 Hij zou 
eind januari, een week na Van Mook, in Batavia arriveren, na eerst 
nog in Singapore een persconferentie te hebben gegeven, waarop hij het 
„a strong possibility” noemde dat Indonesië een „United Nations 
Trusteeship” zou worden.210 Dit denkbeeld was voor het republikeinse 
kabinet aantrekkelijker dan voor de Nederlandse regering.211

In Indië voltrokken zich veel wisselingen. Helfrich werd ontheven van 
zijn functie als Bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten in het 
Oosten.212 Per 31 januari verving generaal Spoor generaal Van Oyen213 
en vice-admiraal Pinke werd vlootcommandant. Deze nieuwe bevel
hebbers zouden, onverminderd hun operationele ondergeschiktheid aan 
het Britse opperbevel, de aanwijzingen moeten volgen van de Luite- 
nant-Gouverneur-Generaal.214 Generaal Christison werd op aandrang 
van Van Mook vervangen door Sir Montagu Stopford.215
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Wat de situatie in de republiek betrof bleek meer en meer de zwakke 
positie van Sjahrir216 en de sterke positie van Soekarno. Idenburg, de 
directeur van Van Mooks kabinet, waarschuwde dat Soekarno als 
symbool van de eenheid algemeen werd erkend en dat de mogelijkheid 
van een politieke oplossing wel eens van Soekarno zou kunnen afhan
gen.217 Ook de Britse diplomaat Dening maakte zich ongerust „over 
wat Sjahrir eigenlijk vertegenwoordigde” ; hij vroeg zich af „met welke 
partij men eigenlijk kon onderhandelen” en het leek hem niet onmo
gelijk „dat op een gegeven oogenblik de voorpost Sjahrir naar Djokja- 
karta zou worden teruggehaald”.218 Logemann zag zeer wel in dat het 
mogelijk zou zijn dat Sjahrir als sociale kracht op Java dadelijk niets 
zou blijken voor te stellen, maar hij betwijfelde of er andere mogelijk
heden bestonden.219 De Nederlands-Indische regering oordeelde daar
entegen, overigens bij afwezigheid van Van Mook, het wedden op de 
kaart Sjahrir met de TRI steeds bedenkelijker; de enige kans lag wel
licht bij Soekarno.220

7. Regeringsverklaring en motie-Van Poll

Op 14 januari zond Logemann een nadere nota aan de Tweede Kamer; 
daarin werd meegedeeld dat Van Mook de onderhandelingen met de 
Indonesische leiders met spoed zou trachten te hervatten, nadat hij 
van het bezoek aan Den Haag en Londen zou zijn teruggekeerd.221 Op 
15, 16 en 17 januari werd aan de hand van deze nadere nota in de 
Kamer van gedachten gewisseld. Enige sprekers gingen nog eens in 
den brede in op de vervelende verwikkelingen van het wel of niet 
spreken met het Soekamo-regime. Meijerink (ARP)222 hield een prin
cipieel belangrijke rede omtrent de positieve betekenis van het Indo
nesische nationalisme; hij erkende bovendien dat de vooroorlogse 
staatsrechtelijke ontwikkeling bij de staatkundige ten achter was ge
bleven. Omtrent de toekomstige rechtsorde, het doel, was weinig of 
geen verschil tussen hem en het kabinet, aldus Meijerink, maar groot 
verschil bestond over de weg naar dit doel toe. Het was zijns inziens 
een illusie te menen dat Nederland zonder voldoende troepenmacht 
goedwillende nationalisten bereid zou vinden tot overleg; deze mensen 
zouden hun leven op het spel zetten. Er waren in Indië nu in totaal 
ongeveer 30.000 man troepen en over uitbreiding van dit volstrekt 
ontoereikend aantal sprak de regering tot Meijerinks teleurstelling niet. 
In dezelfde geest sprak ook Schouten (ARP);223 hij oefende scherpe 
kritiek uit op Van Mook.
Opvallend was het betoog van het Indonesisch lid van de SDAP- 
fractie, Palar,224 die stelde dat het huidige kabinet gelet op de Neder
landse verhoudingen het meest gunstige was voor Indonesië, maar dat 
zelfs dit kabinet de zaak niet gelukkig aanpakte. „Deze critiek is van
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iemand die met overtuiging streeft naar een vrijwillige samenwerking 
tussohen Nederland en Indonesië, welke hij heilzaam acht voor Indo
nesië -  dit komt in de allereerste plaats -  en ook goed acht voor Ne
derland, doch dit komt bij hem pas in de tweede plaats. Deze nage
streefde vrijwillige samenwerking werd bedreigd door Hollandsche de
gelijkheid. De Regeering nl. wilde met goed Nederlandsche degelijkheid 
en met weinig fantasie het Indonesische vraagstuk oplossen.” Als een 
zakenman, aldus Palar, ging men de stand van zaken opnemen om te 
zien hoeveel en hoe weinig men moest aanbieden. „Tot nu toe hebben 
de Indonesiërs het gevoel, dat de Nederlandsche aanbiedingen slechts 
noodgedwongen en niet van harte worden gedaan. Het is een politiek, 
welke geen vertrouwen wekt, wel wantrouwen.” Schouten antwoordde 
op deze „op sympathieke wijze voorgedragen” rede, „dat de geachte 
afgevaardigde geen onderscheid maakt tusschen den bevoegden ge
zagsdrager en den overweldiger, tusschen evolutie en revolutie, tus
schen het in overleg scheppen van de voorwaarden tot zelfstandigheid 
binnen het Rijksverband en het gebruiken van wapengeweld, tyrannie 
en terreur om zich aan het wettig gezag te ontworstelen, tusschen ge
zagsverhouding en koloniale verhouding in den zin van exploitatie”. 
Sympathiek deed ook het antwoord van Palar225 aan, dat ongetwijfeld 
een groot compliment voor Schouten insloot bij alle tegenstelling. Palar 
constateerde dat de opvattingen te ver uiteen lagen om elkaar te kun
nen overtuigen. Voor hem, Palar, was het Rijksverband secundair, 
mogelijk, maar niet essentieel. Zou die band niet mogelijk blijken, „dan 
zou ik nog blijven werken voor een samenwerking, maar dan in een 
ander verband, dat dan wordt bepaald door Indonesiërs en Nederlan
ders, ik hoop, in onderling overleg. . . .  Er is iets, dat mij in het dui
delijk standpunt van den heer Schouten zeer aantrekt: ik zou daarom 
graag willen, dat wij op één punt toch op hetzelfde platform zouden 
kunnen komen en ik had dat gedacht in een situatie, die ook alweer 
niet bestaat, maar die ik toch naar voren zou willen brengen. Stel nu, 
dat de heer Schouten en niet alleen hij, maar alle leden van de Tweede 
Kamer en misschien, ja, zeker ook de Ministers allen Indonesiërs wa
ren. Dan geloof ik, dat ik met alle leden van de Tweede Kamer en met 
alle Ministers op hetzelfde platform zou gaan staan, allen achter Sjah
rir, en dan geloof ik ook, dat de heer Schouten misschien Sjahrir had 
geheeten.” Ook de andere sprekers van de fractie van de SDAP namen 
een standpunt in, dat veel verder afstond van dat van de oppositie 
dan van het regeringsstandpunt.
Goedhart (partijloos)226 beklemtoonde dat nauwere samenwerking tus
sen Nederland en Indonesië een losser maken van de staatkundige 
banden eiste en dat met een redelijk compromis de welvaart van beide 
landen zou zijn gediend.
Belangwekkend was ook de rede van Joekes.227 Deze was het in vele
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opzichten eens met de regering, maar nam een veel strakker standpunt 
in ten aanzien van de vraag, met welke schakering in Indonesië en 
onder welke omstandigheden moest worden overlegd; minder beducht
heid om waar nodig militair in ite grijpen leek hem even nodig als 
handhaving van de eis dat diegenen met wie overleg zou worden ge
pleegd, ook inderdaad de wettigheid erkenden van het Nederlandse 
gezag.
Van Poll228 had in verband met het voortduren van klachten over de 
voorlichting en in samenhang met het bericht dat een Brits parlements
lid een bezoek aan Indonesië bracht om een rapport uit te brengen over 
de toestand aldaar voor de Britse regering, opnieuw de uitzending van 
een parlementaire commissie bepleit.
Logemann229 zette uiteen dat alleen internationale overwegingen noop
ten tot een gesprek met die schakering van nationalisme, die tot uit
drukking kwam in voormannen van de „zgn. republiek ïndonesia”, 
doch dat de basis van die besprekingen „voor ons altijd nog de een
heid van het Koninkrijk” is. Hij handhaafde de stelling dat de rege
ring nimmer had gesproken of had willen spreken met „het republi- 
keinsche regime als zoodanig en evenmin met onverzoenlijken”. Maar 
dit sloot geen besprekingen uit met mensen die zich met de republiek 
hadden ingelaten. Er konden accentverschillen voorkomen in de on
derscheiden uitspraken van de regering; „niemand nl., ook niet de 
Regeering, blijft onberoerd door de dynamiek der gebeurtenissen” . 
Over de vraag wat er moest gebeuren als de besprekingen met Sjahrir 
c.s. zouden mislukken, zei Logemann: „Intusschen valt het niet te ont
kennen, dat het vastloopen van besprekingen met de Sjahrir-groep, 
zoowel nationaal als internationaal, van zeer ernstige consequentie zou 
zijn. De Regeering twijfelt er echter niet aan, dat dan ook internatio
naal erkenning zou vinden, hoe hier medewerking geweigerd zou wor
den aan plannen, die op zeer ruime wijze aan de Indonesische natio
nale aspiraties te gemoet komen, en zij is er daarom ook van overtuigd, 
dat in dat geval de Regeering kan rekenen op internationale instem
ming met die maatregelen, welke alsdan noodig zouden zijn, al naar 
de omstandigheden, om de eenheid van het Koninkrijk te verzekeren.” 
Hij onderstreepte de taak van een behoorlijk gezagsapparaat, al wilde 
de regering, naar hij verklaarde, „geen oorlog tusschen Nederland en 
ïndonesia”. Tegenover hen die hadden ontkend dat een Indonesische 
natie bestond, wees hij op de nationale idee als de grote dynamische 
kracht voor de toekomst. „Wanneer wij dat miskennen, dan geloof ik, 
dat wij in Indië de toekomst onmogelijk zouden maken of deze toe
komst in zeer ernstige mate zouden bemoeilijken.”
Nadat Meynen230 een exposé had gegeven over de stand van zaken bij 
de legeropbouw voor Indië, die door de veranderde en fel anti-Neder
landse houding van Australië was gehinderd, begonnen op 17 januari
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de replieken. Van Poll231 uitte zich in zeer kritische geest over het be
toog van Logemann. „Het antwoord van den Minister van Over- 
zeesche Gebiedsdeelen heeft mij zeer bijzonder teleurgesteld. Ik zal 
niet zeggen, dat de Minister op zijn eigen gedachtengang doordraaft; 
want ik zou dan waarschijnlijk van U, Mijnheer de Voorzitter, ten 
antwoord krijgen, dat een Minister niet doordraaft. De Minister is 
echter wel zeer ontoegankelijk gebleken voor al hetgeen van deze plaats 
tegen hem is ingebracht. Hij heeft eenvoudig zijn ouden gedachtengang 
gevolgd en heeft gezegd: er zijn nu eenmaal twee opvattingen in het 
Nederlandsche volk, ik vertegenwoordig de eene opvatting en op die 
opvatting is hij doorgegaan.” Wat het doel betrof zouden volgens Van 
Poll ook de groepen van de tegengestelde opvatting even ver of mis
schien verder willen gaan, zo althans de katholieke partij; maar het 
ging hier over de weg naar het doel, over de middelen die „naar een 
groot deel van het volk meent, juist liggen in dien weg van erkenning 
van het recht op geweld. . . .  Alle argumenten dienaangaande heeft de 
Minister genegeerd. De Minister heeft ook de vraag over een parle
mentaire commissie onbeantwoord gelaten. De Minister overschat de 
wereldopinie en de diepte van de nationale beweging.” Ook de kritiek 
op Van Mook had de Minister niet beantwoord. Nu Van Mook was 
vertrokken voor onderhandelingen, waarover overleg was gepleegd met 
de Engelse regering, kon de Kamer de verantwoordelijkheid niet aan
vaarden, indien zij dat al wilde, uit te spreken dat zij het beleid van de 
Luitenant-Gouverneur-Generaal niet goedkeurde. Maar de Kamer was 
het erover eens dat de Kamer onvoldoende werd ingelicht, aldus Van 
Poll.
Van Poll diende een motie in, die uitsprak dat de Kamer niet over 
voldoende gegevens beschikte om zich over het door de minister en 
de Luitenant-Gouverneur-Generaal gevoerde beleid een zelfstandig 
oordeel te vormen en die de wens uitte „dat de Regeering zal bevor
deren, dat ten spoedigste een door en uit de beide Kamers der Staten- 
Generaal benoemde Commissie naar Nederlandsch-Indië zal worden 
afgevaardigd”.
Met de door Van Poll uitgeoefende kritiek was Schouten232 het zake
lijk eens; hij noemde de houding van de regering defaitistisch; hij trok 
zijn beoordeling uit de strakke constitutionele consequentie: „Wij kun
nen het beleid van de Regeering in zake Indië. . .  niet steunen. Wij 
kunnen de medeverantwoordelijkheid voor dit beleid niet dragen, om
dat dit beleid door ons principieel onjuist wordt geacht. . . .  Het ver
schil loopt hierover, dat het Kabinet een algemeen standpunt inneemt 
inzake het gezag en de beteekenis van de constitutie, dat wij op prin- 
cipieele en zakelijke gronden in den meest volstrekten zin van het 
woord moeten afwijzen.”
Joekes233 zei dat onder de gegeven omstandigheden in Indonesië het
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zenden van een parlementaire missie ondoelmatig zou zijn en hij ver
zocht Van Poll zijn motie in te trekken „ten einde geen onjuiste uit
spraak over zijn denkbeeld te krijgen”.
Logemann234 bleef vasthouden aan het standpunt van de regering dat 
berustte op de grondslag dat de Nederlandse regering het wettig gezag 
in Indië was en dat zij niet een revolutionair gezag wilde erkennen. 
Maar zij wilde hierbij niet tot het uiterste gaan, „omdat hier inderdaad 
dingen in het spel zijn, die niet meer met de zuivere maat van de legiti
miteit gemeten kunnen worden, althans niet door een zeer machtige 
opinie in de wereld met die maat gemeten wordt”. De regering was be
reid te spreken met mensen „die zich. . .  aan een revolutionnaire be
weging hebben schuldig gemaakt, indien zij bereid zijn weer binnen 
het wettige gezag te treden. . . .  Daarvoor moet men toch eerst met 
hen spreken, hun de dingen uitleggen.” Tegenover Schouten was Lo
gemann in elk geval duidelijk afwijzend: „Hetgeen de heer Schouten 
wil, is voor de Regeering internationaal, militair en moreel onmoge
lijk.” Ten aanzien van de motie-Van Poll zweeg Logemann over de 
motiveringen en de daarin besloten kritiek. Hij achtte de parlemen
taire commissie niet wenselijk; zij was, zoals Joekes had gezegd, niet 
doelmatig. Zij zou in Indonesië komen met het „gezag van haar af
komst” en zij zou haar taak uitoefenen op een moment „waarop de 
Nederlandsche Regeering, zoowel politiek als administratief, in een 
zeer moeilijke situatie verkeert”. Zij zou nu niet kunnen bereiken, wat 
in een latere fase gemakkelijker zou zijn en anderzijds zou zij „een 
zekeren druk uitoefenen op de daadkracht van de Regeering, die op 
het oogenblik niet mag worden beknot”. Allerlei zaken zouden door 
haar aanwezigheid actueel worden. „In beginsel heb ik tegen de uit
zending van een dergelijke commissie geen bezwaar, maar ik moet 
dringend afraden er in dit tijdsgewricht toe over te gaan”. Van Poll 
handhaafde zijn motie. Stempels meent dat Van Poll aan zijn motie 
het karakter gaf van een „uiting der oppositie”, door haar te handha
ven na Logemanns afwijzend advies.235 Logemann herhaalde in de 
dupliek nog dat door de aankomst van de commissie ongetwijfeld een 
zekere opwinding zou ontstaan en dat allerlei affaires naar voren zou
den komen, waarmee de commissie bij de autoriteiten niet zou moeten 
aankomen. Zonder verdere beraadslaging werd hierop de motie-Van 
Poll aangenomen met 50 tegen 29 stemmen. Tegen stemden de fracties, 
die later de Partij van de Arbeid zouden vormen, alsmede de commu
nisten.

De motie-Van Poll maakte in Indië en in het buitenland geen gunstige 
indruk.236 Zij gold als de „first major reserve in parliament” voor het 
kabinet. Van Kleffens sprak van schade voor onze internationale po
sitie; de Tweede Kamer had „een gebrek aan staatsmanschap” ge-
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toond.237 Anderzijds was onvoldoende in de persberichten tot uitdruk
king gekomen dat het hier een Kamercommissie betrof die slechts ging 
horen en zien, zonder zich te mengen in de politieke besprekingen.238 
De regering deed het mogelijke om de verkeerde indruk weg te nemen. 
Logemann vatte zijn indrukken over de motie-Van Poll in een brief 
aan Van Mook aldus samen.239 De Tweede Kamer was „een volmaakte 
afspiegeling van het onbehagen in den lande over den slechten gang 
van zaken en over de eindelooze klachten der Nederlanders in Indië. 
Dank zij de voorlichting, aan de senioren gegeven, durfde men de po
litieke vraagstukken niet aan en de meerderheid van de oude coalitie 
plus de liberalen, die ons om hals hadden kunnen brengen, deed dat 
niet, omdat noch de katholieken noch n.f. ook de Christelijk-Histori- 
schen dat wenschten. De motie-Van Poll was m.i. bedoeld om de ver
ontruste publieke opinie een kluif te geven, die niet uit mijn been 
kwam. Bovendien zat er dit reëele aan, dat men inderdaad niet gerust 
is over twee zaken: de ontslagen” en de organisaties die zich bekom
merden om de geïnterneerden, de krijgsgevangenen en de displaced 
persons.
Op 31 januari bespraken Schermerhom en Logemann de wijze van 
uitvoering van de motie-Van Poll met de Seniorenconventen van de 
beide Kamers.240 De ministers drongen aan op uitstel in verband zowel 
met de voorbereiding van een regeringsnota over de politieke doel
einden van de besprekingen met de nationalistische leiders als met het 
belang van deze besprekingen. Alleen de leden van de PvdA in wor
ding steunden de regering; in deze bijeenkomst bleek dat geen socia
listen in de commissie zitting zouden nemen.241 Maar de meerderheid 
der aanwezigen werd in het geheel niet overtuigd door de argumenten 
van de bewindslieden en vond dat het vertrek uiterlijk half februari 
moest geschieden.

Dezelfde verhoudingen als in de Tweede Kamer deden zich gelden, 
toen de Eerste Kamer op 6 februari over haar deelnemen aan de parle
mentaire missie besliste.242 Dit was de eerste maal dat de Indonesische 
kwestie in de Eerste Kamer in openbare discussie kwam. Met 22 tegen
10 stemmen werd het voorstel van de Voorzitter tot benoeming van 
leden in de missie aangenomen. Ook hier stemden socialisten en vrij- 
zinnig-democraten tegen. Op zich zelf was het een uniek geval dat 
een mede de Eerste Kamer betreffende motie door de Tweede Kamer 
was aangenomen en daama in de Eerste Kamer in behandeling kwam. 
De Minister-President had aan de Voorzitter van de Eerste Kamer ge
schreven, dat de regering de uitvoering van de motie-Van Poll zou 
bevorderen. Maar Logemann was niet aanwezig bij de behandeling van 
deze zaak in de Eerste Kamer.243 Een motie-Van Embden (VDB) 
drong aan op uitstel, daar de volgende dag, 7 februari, elke Kamer in
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Comité-Generaal zou bijeenkomen voor overleg met de regering. De 
motie-Van Embden werd verworpen met 19 tegen 11 stemmen. De 
PvdA heeft geweigerd leden uit haar midden te suggereren; de Voor
zitters van de Kamers hadden wel twee socialistische leden voor de 
commissie aangewezen, maar de hierna door de SDAP-fractie aange
nomen houding bracht hun weigering mee. De socialistische pers 
drong op het niet uitzenden van de missie aan; ook zou de waarde 
van haar verslag gering zijn, nu ten gevolge van de weigering van de 
socialisten de commissie slechts een gedeeltelijke vertegenwoordiging 
van de Kamers zou uitmaken.
Romme heeft deze houding van de PvdA fel bekritiseerd.244 „Wij kun
nen deze onparlementaire oppositie tegen Regeering plus Kamer niet 
bewonderen. Zij gaat o.i. rechtstreeks in tegen het Nederlandsche be
lang en tegen het democratische fatsoen. Zij laadt op de Regeering -  
met den Minister-President, die hoofdbestuurder is van de PvdA, en 
den Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen, die tot haar leden be
hoort -  de schijn van een dubbel spel te spelen: officieel het Kamer
votum te volgen en officieus pogen het te vermolmen.” Wat de waarde 
van het uit te brengen commissieverslag betrof, schreef Romme: „En 
de waarde van het rapport der commissie kan slechts stijgen door de 
afwezigheid van elementen, die in een zóó belangrijke zaak het voeren 
van een eigen politiek verkiezen boven die van Regeering en Kamer 
te zamen.”
De commissie-Van Poll hield eraan vast haar vertrek niet uit te stellen 
tot na de politieke besprekingen tussen Van Mook en Sjahrir; deze 
begonnen formeel op 12 februari en zouden tot eind maart duren. De 
commissie deelde mee op 12 maart te zullen vertrekken. Dit vertrek 
ging door, ofschoon Logemann liet weten van oordeel te blijven dat 
hij het niet met zijn „verantwoordelijkheid in overeenstemming kan 
brengen om Uwe Commissie naar Nederlandsch-Indië te doen vertrek
ken, zoolang de besprekingen nog niet op gang zijn”.245 In feite zou 
men hiervan wellicht pas tegen het einde van maart kunnen spreken.

8. Naar de Hoge Veluwe Conferentie

Het schema, houdende vijftien punten van regeringsvoorstellen voor 
de politieke besprekingen met de Indonesische leiders, was, zoals 
reeds uiteengezet, op 27 december 1945 te Chequers aan de Britse 
regering meegedeeld en had in het Convent van de Senioren der beide 
Kamers op 3 en 7 januari 1946 veel kritiek ontmoet. In de bijeenkomst 
van de Seniorenconventen op 31 januari deelde Schermerhom mee dat 
de regering een verbeterde versie van dit stuk aan de Staten-Generaal 
zou zenden. Zolang het kabinet zich slechts zag geconfronteerd met 
een noodparlement, m.a.w. zolang de eerste na-oorlogse verkiezingen
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nog moesten worden gehouden en omtrent de politieke constellatie dus 
nog onzekerheid bestond moest het wel met de uiterste behoedzaam
heid te werk gaan.246
Maar op diezelfde 31 januari ontving Logemann bericht van Van 
Mook, die na zijn terugkeer in Indië op 23 januari de vijftien punten 
met zijn adviseurs had besproken.247 Dezen „waren er allen unaniem 
spontaan en zeer beslist over van meening, dat dit stuk naar zijn hui- 
digen inhoud en vorm niet geschikt is voor publicatie en voor het begin 
van besprekingen”. Volgens één van hen, de Leidse hoogleraar Krae- 
mer, zou het niet aanvaardbaar zijn noch voor nationalisten noch voor 
gematigde republikeinen. De raadslieden bepleitten een ondubbelzin
nige erkenning van zelfbeschikking aan het einde van de termijn (punt 
15). Hierbij kwam dat de structuur tijdens de periode van opvoeding 
te gedetailleerd was uitgewerkt.
Een nieuwe tekst werd voorgesteld, waarop Logemann, ondanks ern
stig bezwaar tegen veranderingen in de aan de Britse en Amerikaanse 
regeringen bekende vijftien punten, amendementen voorstelde.248 Van 
Mook stelde voor te beginnen met een passage waarin de regering zou 
verklaren in haar beleid uit te gaan van de uitspraak in de koninklijke 
rede van 6 december 1942 „dat geen politieke eenheid en verbonden
heid op den duur kunnen blijven bestaan, die niet door de vrijwillige 
aanvaarding en trouw van de overgroote meerderheid der burgerij 
worden gedragen”. Dan zou de passage volgen waarin de regering, 
daarop voortbouwend, zich op het standpunt zou plaatsen „dat de 
bevolking van Indonesië in vrijheid over haar staatkundig lot zal moe
ten kunnen beslissen”. Logemann ging hiermee akkoord.
Mitsdien, zo ging deze passage in de versie van Van Mook voort, zou 
de regering zo spoedig mogelijk de voorwaarden zien te verwezenlijken, 
die zulk een vrije beslissing mogelijk zouden maken. Van Mook stelde 
voor aan deze tweede zin achter de woorden „die zulk een vrije beslis
sing mogelijk” toe te voegen „en internationaal verantwoord” (zullen 
maken). Logemann suggereerde: „mogelijk zullen maken en haar inter
nationale erkenning zullen verzekeren”. Van Mook was hiermee niet 
gelukkig, omdat hij met de formule „internationaal verantwoord” niet 
zozeer een tweede eis bedoelde, doch veeleer een relativering van Ne
derlands beoordelingsvrijheid aangaande de mogelijkheid der vrije be
slissing. Maar Logemann prefereerde de door hemzelf aangegeven for
mule.
De derde passage van Van Mooks tekst sprak de Nederlandse over
tuiging uit dat Indonesië het meest zou zijn gebaat met vrijwillige be
stendiging van het Rijksverband.
De vierde passage besprak het voornemen van de regering „in overleg 
met veelzijdig gekozen, gezaghebbende vertegenwoordigers van Indone
sië een structuur te ontwerpen voor het Koninkrijk en voor Indone
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sië, gebaseerd op deelgenootschappelijken, democratischen grondslag. 
Deze structuur zal gelden voor een daarbij vast te stellen tijdsduur, aan 
het einde waarvan de deelgenooten zelfstandig zullen beslissen, of zij 
die structuur al dan niet bestendigd wenschen te zien.” Deze zonder 
restrictie geformuleerde externe zelfbeschikkingsbevoegdheid na ver
loop van een te fixeren tijd ging de regering te ver. Logemann wilde 
vasthouden aan het oude punt 15; hij wenste reeds thans te zien vast
gesteld dat op een bepaald moment de tijdsduur zou worden gefixeerd 
en hij wilde de vraag wanneer Indonesië zou hebben bewezen de zelf
regering aan te kunnen, in geval van twijfel bij Nederland aan het 
oordeel van derden onderwerpen. De tekst van deze zin kwam uitein
delijk te luiden: „Deze structuur zal gelden voor een begrensden tijds
duur, binnen welke het mogelijk wordt geacht, dat de voorwaarden 
voor de hierboven bedoelde vrije beslissing zullen zijn vervuld. Aan 
het einde van dien tijdsduur zullen de deelgenoten zelfstandig beslissen 
omtrent de voortzetting hunner betrekkingen op den grondslag van een 
alsdan volledig en vrijwillig deelgenootschap. Verschil van mening over 
de vraag, of die tijdsduur alsnog behoort te worden verlengd voordat 
een vrije beslissing mogelijk is, zal worden onderworpen aan een ver- 
zoeningsprocedure, of, zoo nodig, aan arbitrage.” Hiermee was Van 
Mooks opzet mislukt om, ter compensatie van de onvermijdelijke con
cessies van de republiek bij een overeenkomst over de eerstkomende 
periode, zo groot mogelijke zekerheid te geven over het moment van 
externe zelfbeschikking.
Hierop volgden de voorstellen voor de structuur voor de overgangs
periode:
1 een Gemenebest Indonesië van landen met uiteenlopende graden 

van zelfregering;
2 Indonesisch burgerschap;
3 interne zaken van Indonesië te behartigen door de eigen organen 

van het Gemenebest Indonesië:
a. een volksvertegenwoordiging op democratische wijze samenge
steld, dus met substantiële Indonesische meerderheid;
b. een ministerie „samengesteld in politieke harmonie met de Volks
vertegenwoordiging” ;
c. een vertegenwoordiger van de Kroon als regeringshoofd;

4 bijzondere bevoegdheden voor de vertegenwoordiger van de Kroon 
tegen aantasting van de eis van deugdelijk bestuur;

5 de constitutie moet waarborgen bevatten van fundamentele rechten;
6 een Rijkskabinet met een „Rijkswetgeving, die de instemming behoeft 

van de Volksvertegenwoordigingen der onderscheiden Rijksdelen”.
7 „na de inwerkingtreding van de bovengenoemde constitutie zal de 

Nederlandsche Regeering de spoedige toelating bevorderen van het 
Gemenebest Indonesië als lid van de UNO”.
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Terwijl de oorspronkelijke vijftien punten blijkens de avondbladen van 
30 januari toen reeds aan Sjahrir bekend zouden zijn,249 werd op 7 en
8 februari de met Van Mook overeengekomen nieuwe tekst van de Ne
derlandse voorstellen aan de nationalisten met de Tweede Kamer in 
Comité-Generaal besproken.250 Logemann deelde Van Mook mee dat 
de oppositie in de Tweede Kamer zich had gericht tegen de inhoud van 
de verklaring en vooral tegen de vermelding van het externe zelfbe
schikkingsrecht (recht van secessie, van opzeggen en beëindiging van 
het Rijksverband) na verloop van een aantal jaren. Deze oppositie 
was „bezworen na een harde strijd” en niet dan nadat van de zijde van 
de regering nadrukkelijk was verklaard dat de bevolking van Indo
nesië pas „na een begrensde periode van voorbereiding” in vrijheid 
over haar staatkundig lot zou kunnen beslissen.251

De regeringsverklaring werd op 10 februari aan de Tweede Kamer aan
geboden, waarbij werd meegedeeld dat het document dezelfde dag aan 
de nationalistische leiders te Batavia werd voorgelegd.252 In Nederland 
lichtte Logemann de verklaring voor de radio toe253 en in Indië ge
beurde dit door Van Mook.254 Logemann sprak van een „uiterste po
ging” om tot samenwerking te komen. Van Mook beklemtoonde de 
zelfbeschikking „in onzen tijd” tegenover voortzetting van de burger
oorlog. Op 26 februari verscheen, na de nog te bespreken discussies in 
Batavia, een toelichting van de Indische regering.255 Deze toelichting 
duidde het eindpunt van de overgangsperiode aan als te zijn gelegen 
„binnen den arbeidsduur van de thans opkomende generatie”. De ad
viseurs van Van Mook achtten een overgangsperiode nodig en dit werd 
ook door de meeste Indonesiërs die niet in extreme richtingen door
holden, erkend. De vraag was veeleer of deze periode zou zijn geken
merkt door herstel van een voogdij of curatele, waarvan de beëindi
ging onafhankelijk zou zijn van de pupil of de onder curatele gestelde; 
de gebeurtenissen van de laatste jaren maakten evenwel een dergelijke 
constructie onmogelijk.

Inmiddels had het Australische opperbevel in Borneo en de Grote Oost 
meer en meer het Nederlandse gezag hersteld. In feite droeg Australië 
per 2 februari zijn militaire verantwoordelijkheid over aan het Britse 
opperbevel in Zuid-Oost-Azië.256 Enige twijfel bestond over Timor, 
dooh korte tijd later bleken Australische plannen om langer in Timor 
te blijven definitief te zijn opgegeven.257
Mountbatten besloot een Brits-Indische divisie naar Makassar te diri
geren, zulks tot grote ontsteltenis van de Nederlandse bevelhebber al
daar, die vreesde dat de vrijwel geheel verdwenen rood-witte vlaggen 
dientengevolge daar weer zouden terugkeren.258 Het doel was om te 
kunnen controleren, of aan de capitulatievoorwaarden was voldaan.
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Het doel was echter tevens om een divisie zonder schade te kunnen 
terugtrekken, als de Brits-Indische druk een dergelijke maatregel nodig 
maakte.259
Mountbatten stelde zich op het standpunt dat onder zijn opperbevel in 
Borneo en de Grote Oost met inbegrip van andere eilanden als Timor 
verder alleen Nederlandse troepen zouden zijn gelegerd. De Neder
landse troepen die nog in Siam en Malakka lagen, zouden worden be
stemd voor Bali en Lombok (ieder een bataljon uit Siam), Soerabaja 
(de Nederlandse mariniersbrigade en marine met ev. versterkingen), 
Semarang (een bataljon) en Batavia (een brigade). De situatie op Su
matra achtte Mountbatten nog te onduidelijk om plannen te maken.260 
De tijdstippen waarop de Nederlandse troepen uit Siam en Malakka 
zouden kunnen landen, hingen af van de aard van de te treffen poli
tieke regeling tussen Van Mook en Sjahrir. Deze gedragslijn van 
Mountbatten werd korte tijd later aangevuld met het bericht dat gene
raal Dempsey uitging van de datum van 30 september 1946 als het 
einde van de ontruiming door Britse en Brits-Indische troepen in Ne- 
derlands-Indië, mits dan de Japanners zouden zijn ontwapend en ge
concentreerd.261
De uitvoering van de plannen maakte begin februari voorwerp uit van 
beraad tussen Van Mook en Dempsey.262 Van Mook legde de nadruk 
op de vorm waarin TRI-elementen (op 25 januari 1946 was de TKR 
tot de TRI, Tentara Repoeblik ïndonesia, omgevormd), mits zij be
trouwbaar en efficiënt zouden zijn, konden worden ingeschakeld; hier
in mocht geen erkenning liggen van de republiek. Ook stelde hij 
dat een eventuele wens om een wapenstilstand geen vertraging mocht 
brengen in de landing van de Nederlandse troepen en dat die wens 
evenmin in de weg mocht staan van de consolidatie van de geallieerde 
area op West-Java, zodat daar veiligheid en economisch herstel zouden 
kunnen worden gewaarborgd. Dempsey en ook Clark Kerr konden zich 
met Van Mooks visie verenigen.
Op 19 februari kwam een militair-politieke conferentie te Batavia bij
een.263 De tijd werd rijp geacht voor de binnenkomst van de beschik
bare Nederlandse troepen op Java. Afgesproken werd dat de Neder
landse troepen, bestemd voor Soerabaja, Semarang en Batavia, op 1 
maart zouden landen; in feite zouden de landingen vanwege de ont
wikkelingen in de onderhandelingen tussen Van Mook en Sjahrir op
9 maart geschieden.264 Het ware in verband met de besprekingen met 
Sjahrir beter geweest, aldus Van Mook, als die landingen in januari 
hadden plaats gehad, doch nu zou aarzeling de onderhandelingen nog 
ongunstiger beïnvloeden dan uitvoering van de plannen. De Neder
landse eenheden op Java zouden niet voor offensieve doeleinden wor
den gebruikt. De positie van Sjahrir zou eerder worden versterkt, als 
bekend werd dat geen periode aanstaande zou zijn gedurende welke
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Brits-Indische troepen zouden zijn vertrokken en nog geen Nederland
se troepen zouden zijn binnengekomen. De Britse legerleiding zou een 
Brits-Indisch bataljon uit Semarang terugtrekken; in feite zouden meer 
troepen dan dit ene bataljon worden teruggetrokken.265 Van Mook 
vreesde dat dit de bal aan het rollen zou brengen van het wegtrekken 
der Brits-Indische strijdkrachten; generaal Dempsey verzekerde dat 
deze bal nu toch reeds aan het rollen was. Britse hulp voor de uitrus
ting zou voortduren; op dit punt is de Britse steun zeer royaal ge
weest.266 Over Sumatra kon nog niets worden afgesproken. Onder voor
behoud dat de verscheping zou zijn geregeld, was Van Mook bereid 
voor het terugvoeren van 170.000 Japanners op Borneo en de Grote 
Oost te zorgen. Op 2 maart zouden Nederlandse troepen landen op 
Bali en Lombok.
De Britse plannen ten aanzien van het terugtrekken van de troepen 
verontrustten uiteraard het Nederlandse kabinet,267 maar Michiels van 
Verduynen kreeg in Londen van het Foreign Office geruststellende 
verklaringen. Achteraf zou blijken dat het Foreign Office niet op de 
hoogte was gesteld. De Britse legerleiding in Indië bleef bij haar maat
regelen uitgaan van de veronderstelling dat de Britse troepen vóór 1 
oktober zouden zijn vertrokken.268

Op 10 februari werden de regeringsvoorstellen van die dag in aanwezig
heid van Clark Kerr aan Sjahrir aangeboden.269 De eigenlijke bespre
kingen, waarvan ook de Amerikaanse consul-generaal in Batavia, W.A. 
Foote, op de hoogte zou worden gehouden, begonnen op 12 februari.270 
Wat vertegenwoordigde de republiek nu eigenlijk? Van Mook maakte 
duidelijk „dat voorlopig door ons wordt aangenomen, dat zij geacht 
worden de meerderheid der Indonesiërs op Java en eventueel op Su
matra te vertegenwoordigen doch zeker niet de Indonesiërs in de Groo- 
te Oost en Borneo”.271 Hij beklemtoonde het dwingende karakter van 
de economische rehabilitatie van Indië.
Op 14 februari hadden Van Mook en Sjahrir een persoonlijk onder
houd. Sjahrir deelde mee dat de reacties uit het binnenland op de Ne
derlandse voorstellen over het algemeen ongunstig waren; men wilde 
niet onderhandelen. Sjahrir moest opnieuw contact opnemen met Soe
karno. Er was, aldus berichtte Van Mook aan Logemann,272 een inter
ne strijd aan de gang tussen Sjahrir en de zijnen, die het bereiken van 
overeenstemming noodzakelijk achtten, en de extremisten of anarchis
ten; Soekarno zou nog zeer weifelen, „maar voor hem is waarschijnlijk 
het voornaamste vraagstuk hoe hij er zelf uit zal komen”.
Een volgend gesprek had op 23 februari plaats op instigatie van Clark 
Kerr.273 De beslissing aangaande het kabinet-Sjahrir en de te volgen 
gedragslijn zou te Djokjakarta moeten worden genomen; Sjahrir dacht 
begin maart terug te zijn in Batavia. Een formeel verdrag tussen Ne-
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derland en de republiek zou het gezicht van de republiek redden, in
dien de republiek voor een overgangstijd de Nederlandse souvereiniteit 
zou erkennen; Sjahrir bleek aan een periode van tien jaar te denken. 
Vermoedelijk drong Clark Kerr aan om Sjahrir wat de formele kant 
betrof (de verdragsvorm) tegemoet te komen.274 Maar Logemann liet 
aan Van Mook weten dat hij een verdrag onverenigbaar achtte met het 
uitgangspunt van niet-erkenning van de republiek.275

In een brief aan Logemann van eind februari276 zette Van Mook zijn 
nogal sombere verwachtingen uiteen. De Nederlandse troepenmacht 
was gering in aantal en in kwaliteit; zonder Britse troepen en zonder 
overeenkomst met Sjahrir zou Nederland hiermee tot eind 1946 de 
bruggehoofden op Java, Borneo en in de Grote Oost en misschien een 
enkel punt op Sumatra kunnen houden. De kwetsbaarheid was bij 
ernstige incidenten in de Minahassa (Menado) gebleken.277 De mensen 
waren alleen steeds meer overwerkt en schoten zodoende bestuurlijk ge
makkelijk tekort. In alles was overigens een tekort; dit accentueerde 
het onvermogen van Nederland. Op de Britten viel niet te rekenen; in 
Brits-Indië laaide verzet op. De krijgsgevangen Japanners, wier voed
selvoorziening in gevaar kwam, vormden een bedreiging en incidenteel 
werkten zij aan het republikeinse verzet mee. Vooruitzichten op over
eenstemming met de republiek werden steeds ongunstiger; de Neder
landse voorstellen waren telkens te laat gekomen en de bedoelingen 
van Nederlandse zijde werden gewantrouwd. De extremisten daaren
tegen zouden om redenen van behoud van posten een overeenkomst 
zoeken te verhinderen. Al trad oorlogsmoeheid op, Van Mook achtte 
de kansen op aanvaarding van de Nederlandse voorstellen „op het 
oogenblik uiterst gering”. Sjahrir c.s. wilden een overeenkomst en 
zouden anders uit de leiding treden. Kwam geen overeenkomst tot 
stand en zou Sjahrir zijn spel verliezen, dan zou duurzaam herstel van 
een grotere veiligheidszone dan toen bestond beslissend zijn, wilden 
degenen die de Nederlandse samenwerking wensten, openlijk partij 
kunnen kiezen. Maar deze uitbreiding van de veiligheidszone was on
bereikbaar gezien de houding van de leiding van de Britse en Brits- 
Indische troepen. Van Mook meende eind februari dat erkenning van 
de republiek in elk geval moest worden geweigerd; het alternatief was 
een trusteeship (Verenigde Naties). „Daardoor toch zouden wij het 
initiatief nog altijd in eigen hand houden en de wereldorganisatie stel
len voor de noodzaak om ordenend op te treden.”

In Djokjakarta werd om een alternatief voor het kabinet-Sjahrir ge
streden. Tan Malakka, communistische doch anti-stalinistische leider 
van vóór de oorlog, thans rivaal van Soekarno, stichtte „Strijdend 
Front” (PP), met de eis dat geen onderhandelingen zouden mogen
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worden gevoerd zolang vreemde troepen in Indonesië stonden. Sjahrir 
won het pleit door op 28 februari zijn ontslag aan te bieden. De onder
ling verdeelde PP kon geen alternatief bieden. Soekarno gaf toen Sjah
rir opdracht een nieuw kabinet te vormen.278
Toen Tan Malakka op 17 maart te Madioen een congres hield en de 
strijd van de PP tegen het kabinet-Sjahrir aankondigde, liet de repu
blikeinse regering Tan Malakka en andere leiders van de PP (onder 
wie Adam Malik) arresteren. Deze ronde in de strijd tussen de gema
tigde republikeinen en het volksfront van Tan Malakka werd door 
Sjahrir gewonnen. Het nieuwe kabinet-Sjahrir bestond in grote meer
derheid uit de gematigde groepen;279 Van Mook meende echter dat 
Sjahrir concessies had moeten doen aan meer extreme groepen.

Na moeizame besprekingen werd op 7 maart door een Britse procla
matie een nieuwe Nederlands-Indische gulden ingevoerd,280 welke 
maatregel protest van Soekarno uitlokte en tot algemeen verzet voerde; 
de invoering van het nieuwe geld riep in het republikeinse kamp, aldus 
Van Mook, scherpere reacties op dan de gelijktijdige landingen van 
Nederlandse troepen.281 Aanvankelijk leken de moeilijkheden verbon
den aan de invoering op Java onoverkomelijk, maar na enige tijd werd 
de zgn. NICA-gulden in de bezette area’s gangbaar betaalmiddel.
Los hiervan werd de financiële positie van de Nederlands-Indische re
gering hopeloos. Vordering van deviezen kon niet uitblijven.282 Toen 
Van Mook hiertoe besloot,283 verlangden Lieftinck en Logemann dat 
de Indische dollaractiva op de Nederlandse regering (De Nederland
sche Bank) als trustee zouden worden overgeschreven.284

Inmiddels was sedert begin november 1945 ook op Sumatra aan de 
republikeinse civiele en (para)militaire organisaties gestalte gegeven.285 
De Japanners hadden daar medio december hun wapens nog niet op 
grote schaal aan de burgerbevolking gegeven.286 Waar de Japanners 
werden geëvacueerd, namen moord en plundering terstond grote vor
men aan.287 In de maand februari namen terreuracties en communis
tische agitatie toe en naar het voorbeeld van Tan Malakka kreeg een 
volksfront steeds meer de macht; een sociale revolutie, gericht mede 
tegen zelfbestuurders en hoofden, greep om zich heen.288 Na de arres
tatie van Tan Malakka dreigde de volksfrontbeweging zich ook tegen 
de republiek te keren. De toestand verslechterde in alle opzichten ge
durende de maand maart.289 De republiek zond begin april een rege- 
ringsmissie onder Sjarifoeddin naar Sumatra om enige orde op zaken 
te stellen.290
Maar ook op West-Java was de situatie in de tweede helft van maart 
verslechterd. De geallieerde troepen achtten het noodzakelijk ook de 
zuidelijke helft van Bandoeng te bezetten. Sjahrir gaf de order uit deze
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zaak op vreedzame wijze te regelen. Maar in de nacht van 23 maart 
staken de extremisten, na eerst een groot aantal Europeanen en Indo’s 
te hebben vermoord, een deel van die stadshelft in brand. Wehl merkt 
op: „Batavia and Bandoeng showed with startling clarity the two trends 
in the Indonesian movement. In Batavia Sjahrir worked for the erec- 
tion of a stable and rational nation; at Bandoeng willing students of 
the doctrine of blood and terror carried on an hopeless and senseless 
orgy of death and destruction.”291
De aanwezigheid eind maart van nog 26.000 Europese geïnterneerden 
in republikeins gebied vormde een beklemmende achtergrond tegen de 
pogingen van Van Mook om met de goedwillende nationalisten tot 
overeenstemming te komen teneinde dan de mogelijkheid te scheppen 
tesamen met hen de interne orde te herstellen. Van Mook achtte de 
evacuatie van de geïnterneerden292 en a fortiori een pacificatie onmo
gelijk, indien zij niet werden gesteund door inheemse politie. Het cen
trale punt bleef hoe de noodgedwongen solidariteit tussen republiek 
en extremisten te doorbreken.

De eerste officiële bespreking tussen Van Mook en Sjahrir over de 
regeringsvoorstellen van 10 februari had op 13 maart plaats onder 
voorzitterschap van Clark Kerr.293 Hier diende Sjahrir tegenvoorstellen 
in, waarover Van Mook niet wilde spreken dan na overleg met de 
Nederlandse regering. De republiek kon zich moeilijk verenigen met 
de gedachte „als zouden de Indonesiërs thans nog niet rijp zijn voor de 
uitoefening van hun subjectief recht van onafhankelijkheid”; zelfs als 
zij thans nog niet rijp zouden zijn, zou dit niet behoeven te leiden „tot 
de staatkundige conclusies als waartoe de Regeering in ’s Gravenhage 
is gekomen” ; de aangeboden hulp zou daarin voorzien. Dat was no
deloos uitstel van „het tijdstip, waarop het volledige subjectieve recht 
van onafhankelijkheid der Indonesiërs zal kunnen worden erkend”. 
Die erkenning behoefde niet tot verbreking van de politieke band te 
voeren. De republiek wilde die band erkennen „op voorwaarde van 
erkenning harer souvereiniteit en integriteit van haren regeeringsvorm”. 
Dan zou zij bereid zijn „mede te werken aan de schepping van een 
federaal lichaam hetwelk, toegerust met een zoodanige macht als het 
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ïndonesia van hunne 
souvereine rechten willen afstaan, de belichaming zal zijn van al het
geen beide genoemde staten gezamenlijk bindt” . De hierna te sluiten 
tractaten zouden de duur kunnen hebben, die voor de voorbereidings
tijd was bedoeld. In een twaalftal punten werden de consequenties ge
trokken. Hieronder werd een herziening van de Indonesische grondwet 
in het vooruitzicht gesteld, vooral vanwege de bescherming van de 
rechten van minderheden. Aan het gemengd federale lichaam zouden 
voor een bepaalde tijd de leiding van de buitenlandse betrekkingen en

634



de defensie van beide landen worden toevertrouwd. Dit lichaam zou 
toezien „dat in beide landen de fundamenteele rechten worden geëer
biedigd, een goed bestuur en een gezond financieel beleid worden ge
voerd”. Na het ingaan van deze overeenkomst zouden de Nederlandse 
troepen worden teruggetrokken en „hangende deze besprekingen wor
den alle troepen-bewegingen gestaakt”. Clark Kerr was het met Van 
Mook eens dat het onmogelijk was de republiek te erkennen.294 
Op de tweede bespreking, gehouden op 16 maart,295 kwam dan dit 
tere punt aan de orde: de verlangde erkenning van de souvereini
teit van de republiek. Dit plaatst ons, aldus Van Mook, voor „de 
moeilijkheid, dat daarmede de heele verantwoordelijkheid wordt ver
legd”. Nederland zou daarmee van de verantwoordelijkheid af zijn, 
behoudens wat Nederland bij het verdrag dan alsnog op zich zou 
nemen. Bestrijkt de republiek het gehele gebied van Indonesië? 
Is er ook internationaal beschouwd niet een zekere tijd noodig „om 
den toestand zoo te maken, dat Indonesië inderdaad onafhankelijk kan 
zijn”? Sjahrir verkleinde de betekenis van de souvereiniteitserkenning, 
omdat deze slechts onderdeel zou zijn van het gehele voorstel, met in
begrip van het federale lichaam. Doch Van Mook beklemtoonde dat 
zulks betekende „dat de republiek zich verantwoordelijk stelt, zij het 
dan misschien met een aantal restricties. Is dat reëel? En wie is bv. 
het staatshoofd van een dergelijke federatie?” Clark Kerr zag „een 
grote mate van waarheid in hetgeen dr. Van Mook zegt”; de overeen
komst zou moeten kloppen „met de werkelijkheid en met wat voor de 
Nederlandsche Regeering aanvaardbaar is”. Terwijl Sjahrir beklem
toonde dat de Indonesische eenheid in de harten van het volk leefde, 
werd van Nederlandse zijde gesteld dat in bepaalde delen van de Ar
chipel andere geluiden prevaleerden. Clark Kerr vroeg Van Mook of er 
bezwaar bestond „aan het einde van de overgangsperiode, na opbouw 
van de noodzakelijke machinerie, een republiek ïndonesia te erken
nen”. Van Mook antwoordde „dat er geenerlei bezwaar bestaat en de 
Indonesiërs vrij zullen zijn hun keuze te bepalen”. Maar Sjahrir in
sisteerde: de republiek bestaat reeds thans. „Men moet uitgaan van 
den huidigen toestand anders blijft men langs elkaar heen praten.” 
Clark Kerr verdaagde het punt in de hoop dat een andere formule dan 
de term „republiek” zou kunnen worden gevonden. Het bewuste 
punt zou nu in een klein comité worden behandeld; ook de behande
ling van andere punten zou in comité’s worden voorbereid.
Daags hierna bespraken Clark Kerr, Van Mook en Sjahrir296 de mo
gelijkheid van een staakt-het-vuren. Sjahrir wilde dit slechts, indien 
ook de troepenbewegingen zouden ophouden. Hij drong op tijdelijk 
uitstel aan van de vervanging van Brits-Indische door Nederlandse 
troepen om hem in de gelegenheid te stellen een staking van de vijan
delijkheden tot stand te brengen. Cark Kerr en Van Mook verwierpen
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dit voorstel niet geheel, zulks tot teleurstelling van Van Roijen en Lo
gemann.297
De discussies in het comité over de vragen rond de souvereiniteit van 
de republiek leidden er slechts toe dat de Indonesiërs toelichtten, waar
om voor hen deze zaak psychologisch van alles overheersende bete
kenis was geworden; de voorstellen wilden anderzijds Nederland in de 
reconstructie van Indonesië inschakelen. Van Nederlandse zijde werd 
gesteld dat juridisch Nederland souverein is, zodat het in deze slechts 
over overdracht van souvereiniteit zou kunnen gaan, niet om erkenning 
van reeds bestaande republikeinse souvereiniteit. Maar ook een „fei
telijk gezag van de republiek” was door Nederland moeilijk te aan
vaarden, onder meer omdat in bepaalde streken de hegemonie van Java 
werd gevreesd. En daar waar zij draagster van het gezag heette te zijn, 
was zij niet opgewassen tegen „de vele ongedisciplineerde en tegen
strevende krachten”. De onafhankelijke en souvereine republiek mocht 
dan in het hart van talrijke Indonesiërs leven, zij was op dat ogenblik 
geen politieke realiteit. Op allerlei meer concrete punten achtten de 
Indonesiërs overigens oplossingen mogelijk. Maar van Nederlandse 
zijde vond men het een illusie te menen dat, zoals Sjahrir had aange
voerd, in een federaal lichaam, bestaande uit een gelijk aantal Indo
nesiërs en Nederlanders, de Nederlanders in feite toch de doorslag zou
den geven. De voorgestelde constructie van een statenbond miskende 
dat een voet van werkelijke gelijkheid kon bestaan „tusschen een vol
groeide en modern-bewerktuigde staat als Nederland en een staat in 
wording, zoals Indonesië”. Men kon niet komen tot aanbevelingen aan 
de plenaire vergadering.
Van Mook vreesde dat de besprekingen nergens toe zouden leiden en 
drong op spoedige overkomst van Logemann aan.298 Omdat dan ver
wachtingen zouden worden gewekt dat van het regeringsstandpunt van
10 februari zou worden afgeweken, besloot de Ministerraad terstond 
hierop niet in te gaan.299
Uit een nieuw gesprek van Clark Kerr en Van Mook met de militaire 
bevelvoerders was gebleken dat de terugtrekking van Britse troepen 
niet zou kunnen worden vertraagd en alles zou afhangen van de ver
vangende Nederlandse troepen;300 even later zou enige vertraging wor
den toegestaan om de Nederlandse troepen beter in de gelegenheid te 
stellen om de taak over te nemen.301 Maar de door Sjahrir verlangde 
vertraging was uitgesloten.
Daar Van Mook ervan overtuigd was dat Sjahrir oprecht streefde naar 
het behoud van het samengaan van Indonesië met Nederland, zocht 
hij naar overleg, nu in Nederland, op brede schaal met de betrokken 
Nederlandse bewindslieden; de Nederlandse regering was hiertoe be
reid en suggereerde de Hoge Veluwe.302
De derde Brits-Nederlands-Indonesische bespreking, gehouden op 23
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maart, zou niets hebben opgeleverd, als niet Van Mook met de sug
gestie was gekomen om gebruik te maken van de constructie, gevolgd 
in de Frans-Vietnamese overeenkomst van 6 maart 1946. Daarin werd 
de republiek Vietnam erkend als „un état libre”, die deel uitmaakte 
van de Indochinese Federatie en van de Franse Unie. De drie delen 
van Vietnam: Tongkin (Hanoi), Annam (Hué) en Cochin China 
(Saigon), zouden over hun eenwording via een referendum kunnen be
slissen. Over diplomatieke relaties met vreemde staten, de toekomstige 
status van Vietnam, Indochina en de Franse belangen zou nader wor
den onderhandeld.303
Deze gedachte werd tussen Van Mook en Sjahrir besproken op basis 
van een door Van Mook opgestelde schets van 25 maart, die de vorm 
had van een concept-overeenkomst.304 Deze schets was geen Neder
lands voorstel, omdat het Nederlandse standpunt belichaamd was en 
bleef in de verklaring van 10 februari; de schets „diende uitsluitend 
om den Indonesiërs behulpzaam te zijn in het formuleren van een 
standpunt, dat eenerzijds aan de door hen gevoelde bezwaren zooveel 
mogelijk tegemoet zou komen en anderzijds aanknoopingspunten zou 
bieden voor verder overleg”. In deze geest aanvaardde Sjahrir de 
schets. Zij behelsde de erkenning van „de huidige regeering van de 
republiek ïndonesia als de facto uitoefenende het gezag over Java, met 
uitzondering van de door het geallieerde militaire bestuur bezette ge
bieden”. Deze republikeinse regering zou moeten kunnen meewerken 
aan de „opbouw van een Indonesischen federatieven vrijstaat”, geheel 
Indonesië omvattende en deelgenoot in het Koninkrijk; Nederland be
hield zich voor aan bepaalde gebieden een bijzondere status te geven. 
De republiek zou de Nederlandse troepen ontvangen, mits deze zouden 
binnenkomen „in overeenstemming met de besluiten van het gealli
eerde opperbevel” (=  Mountbatten). Bij ondertekening zouden de vij
andelijkheden worden gestaakt. Ten slotte werden preciseringen gege
ven omtrent de samenstelling van de Indonesische vertegenwoordiging 
op de Rijksconferentie. Ook in een toelichtende openbare verklaring 
van 29 maart aangaande de doeleinden van de binnenkomende Neder
landse troepen reduceerde Van Mook de taak van deze troepen tot de 
beperkte geallieerde doeleinden, met de navolgende toevoeging: „Het 
behoeft niet herhaald te worden, dat het niet in de bedoeling van de 
Nederlandsche regeering ligt den strijd aan te binden met de nationa
listische beweging als zoodanig, maar dat zij bij haar op samenwer
king gerichte politiek haar verantwoordelijkheid voor orde en veilig
heid heeft te dragen.”305
Van Mooks ontwerp-overeenkomst van 25 maart werd in de betrokken 
subcommissie buiten aanwezigheid van Van Mook besproken.300 Hier
uit resulteerde een nieuwe tekst, d.d. 27 maart. De Indonesische leden 
stelden op de tekst van 25 maart een aantal amendementen voor die
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werden aanvaard. De nieuwe aanhef luidde: „De Nederlandsche Re
geering vertegenwoordigd door Dr. Hubertus Van Mook, luitenant 
gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië eenerzijds en de regeering 
van de republiek ïndonesia, vertegenwoordigd door haar president Ir. 
Soekarno en den eersten minister, Soetan Sjahrir, anderzijds, zijn over
eengekomen als volgt. . . ”.
Van meet af aan richtten de bezwaren zich op 'twee punten: de onder
schikking van de republiek aan een federale „vrijstaat” en de beper
king van het republikeinse territoir tot Java; Sumatra diende hieraan 
in ieder geval te worden toegevoegd en in beginsel ook Zuid-Celebes. 
Wat deze territoriale vraag betrof, gaf de Nederlandse delegatie toe ten 
aanzien van Sumatra, maar elke streek (bv. Zuid-Celebes) zou zich te 
zijner tijd bij de republiek mogen voegen als de meerderheid van de 
bevolking dit zou wensen. In Den Haag zou Van Mook zich daarna 
op het standpunt stellen dat Sumatra er buiten moest blijven.307 De 
bepalingen over de troepen en het staken van de vijandelijkheden ble
ven in wezen onveranderd. Die aangaande de Rijksconferentie en het 
toekennen van een bijzondere positie aan bepaalde gebiedsdelen wer
den veranderd overeenkomstig de wensen van de Indonesiërs. Verte
genwoordiging op de Rijksconferentie van de gebieden buiten Java en 
Sumatra zou worden geregeld „in overeenstemming met de regeering 
van de Republiek” ; in Den Haag zou Van Mook verklaren dat deze be
paling nimmer door de Buitengewesten zou worden aanvaard.308 Ook 
art. 1 was in belangrijke mate gewijzigd. Thans zou de Nederlandse 
regering erkennen „de regeering van de republiek ïndonesia als de 
facto uitoefenende het gezag over Java en Sumatra”, met uitzondering 
van de geallieerde area’s. Zij kwam met de regering van de republiek 
overeen „samen te werken aan den spoedigen opbouw van een Indone
sische federatieven vrijen staat, omvattende alle deelen van Neder- 
landsch-Indië en deelgenoot in een staatsverband. . Dit was de 
eerste keer dat de republiek een federatie aanvaardde. De bepaling 
echter dat Nederland en de republiek op voet van juridische gelijkheid 
zouden gaan samenwerken aan de federale opbouw, sloot de aanvaar
ding in van een hegemoniale positie van de republiek in die federatie 
en bracht Borneo en de Grote Oost in een zekere afhankelijkheid; de 
eis van overeenstemming met de republikeinse regering aangaande de 
regeling van de delegaties van die Buitengewesten naar de Rijkscon
ferentie bezegelde dit nog eens. Maar vooral het verdrag tussen Neder
land en de republiek als basis voor de verdere ontwikkeling verzekerde 
aan de republiek het overwicht. Ook voor gebieden die een bijzondere 
status zouden wensen, had dit consequenties; het zou slechts een bij
zondere situatie mogen zijn binnen de Indonesische federale staat (én 
binnen het Koninkrijk). Van Mook schreef aan Logemann over de 
tekstwijzigingen: „wellicht zijn eenige veranderingen hierin niet geheel
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aanvaardbaar, maar toch wordt door deze formuleering in het alge
meen een basis voor overeenstemming gelegd.”309 
De vierde Brits-Nederlands-Indonesische bespreking, tevens slotbespre- 
king, volgde op 30 maart.310 Hier zette Van Mook nogmaals zijn po
sitie uiteen. De voorstellen weken af van de Nederlandse regerings
verklaring van 10 februari, waaraan hij was gebonden. De voorstellen 
behoefden alsnog de toestemming van de Nederlandse regering. Hij 
verklaarde zich bereid „mede te werken tot een formuleering, welke 
tot overeenstemming kan leiden”; in de voorstellen waren beide stand
punten zo dicht elkaar genaderd „dat men kan spreken van zekere mate 
van overeenstemming”. Principiële afwijking van de regeringsverkla
ring van 10 februari lag vooral in het karakter van het verdrag met de 
regering van de republiek. Moeilijkheden zouden verder kunnen ont
staan over Sumatra, over de vertegenwoordiging van gebieden buiten 
Java en Sumatra en over de gebieden die een eigen status wensten. 
Van Mook stelde voor nu naar Nederland te gaan om daar te bespre
ken „in hoeverre de Nederlandsche Regeering bereid is een dergelijken 
grondslag van overeenstemming te aanvaarden”. Sjahrir was bereid 
enige medewerkers af te vaardigen. De vergadering was het erover 
eens dat moest worden toegezegd dat ook andere gebieden en be
paalde volksgroepen de gelegenheid zouden krijgen om hun eigen stem 
te laten horen over de toekomstige status van Indonesië. Sjahrir miste 
een arbitrage-clausule. Van Mook achtte dat een punt dat ter sprake 
zou kunnen worden gebracht; dienaangaande deed Clark Kerr enige 
Britse suggesties aan Van Mook.311
Logemanns eerste reactie op de informaties van Van Mook waren nog
al negatief; hij kende de teksten van 25 en 27 maart overigens niet. 
Gezorgd moest worden dat een Nederlandse afwijzing geen desavoue- 
ring van Van Mook zou zijn. Een formele overeenkomst zou onverenig
baar zijn met de bevoegdheden van wetgever en grondwetgever. De 
regeringsverklaring van 10 februari verlangde een vertegenwoordiger 
van de Kroon in het Gemenebest Indonesië. Van erkenning van het 
republikeinse gezag in Sumatra kon geen sprake zijn.312 Van Mook 
heeft Logemann zo nauwkeurig mogelijk ingelicht bij telegrammen van 
25, 28 en 30 maart,313 maar de teksten zelf niet meegedeeld, zulks uit 
vrees dat telegrafisch contact, zonder mogelijkheid van toelichting, tot 
een breuk met Sjahrir zou leiden.
Op 30 maart werd met instemming ook van de Indonesische delegatie 
een perscommuniqué uitgegeven. Hierin werd meegedeeld dat de dis
cussies hadden aangetoond „dat de standpunten van de beide delega
ties ten aanzien van de toekomst van Indonesië, elkaar thans voldoende 
genaderd zijn om een bezoek van dr. Van Mook aan Nederland te 
rechtvaardigen, ten einde zijn regeering te raadplegen”. Om de bespre
kingen te vergemakkelijken en een middel te zoeken om de nog be-

639



staande moeilijkheden te overbruggen, had Sjahrir zijn secretaris Pring- 
godigdo en de minister van Justitie Soewandi aangewezen om zich te- 
zelfder tijd naar Den Haag te begeven.314
Van Indonesische zijde sprak men van een „tentative agreement”. Het 
kabinet-Sjahrir was het ermee eens, behoudens toevoeging van een ar- 
bitrage-clausule. De vraag of Soekarno en het KNIP de oplossing zou
den aanvaarden, hing af van het succes dat het kabinet wist te behalen. 
Men zag de concept-overeenkomst dan ook niet zozeer als een Indone
sisch voorstel dan wel als een geamendeerd voorstel van Van Mook; 
de amenderingen waren, naar de republikeinse regering had gesteld, 
totstandgekomen in een „gemengde subcommissie”. Hiertegenover zag 
Van Mook zijn „schets van een overeenkomst” evenwel slechts als een 
suggestie, waarop dan het voorstel van 27 maart was gevolgd. Maar 
deze nuances leken in Batavia onbelangrijk; Sjahrir en de zijnen ver
moedden achter de suggesties voldoende gezag en Van Mook was vol
doende optimistisch over het bereikte resultaat om dit niet te verzwak
ken door alle nadruk te leggen op de vraag, hoe het nu precies hiermee 
stond. Het was deze wat vage sfeer, die daarna in Den Haag de gang 
van zaken zo bitter teleurstellend deed zijn.

Clark Kerr zou met Van Mook meereizen naar Den Haag. De Neder
landse regering zou hem gaarne ontvangen, maar wenste niet dat Clark 
Kerr zou deelnemen aan het Nederlands-Indonesische overleg.315 Dit 
gold te meer, nu de Nederlandse regering alvorens dat overleg in Ne
derland te voeren, van de Britse regering duidelijkheid wenste te krijgen 
aangaande haar plannen met de Britse troepen in Indië,316 terwijl de 
Britse regering harerzijds hierover pas met de Nederlandse regering 
wilde overleggen, nadat Clark Kerr aan de Britse regering verslag had 
uitgebracht.317 Op 12 april zouden de beide regeringen te Londen over
leg plegen; de gesprekken over een mogelijke overeenkomst zouden 
hiervoor worden onderbroken. In elk geval werd nu de afspraak tus
sen Van Mook en Logemann om na het overleg met de Britse regering 
te beraadslagen over het toen nog geheel onoplosbaar lijkende pro
bleem Indonesië,318 benut om over de tekst van 27 maart te confereren.

9. De Hoge Veluwe Conferentie

Op 5 april, drie dagen voordat Van Mook met de Indonesische dele
gatie in Nederland arriveerde, bood Logemann de Staten-Generaal een 
nota aan betreffende het Indische vraagstuk, met de bedoeling „de Sta
ten-Generaal vertrouwelijk in te lichten over den stand van zaken en 
de beteekenis der komende besprekingen”.319 Logemann deelde mee 
dat de republiek een verdrag tussen haar en Nederland had gewild, 
maar dat deze figuur van Nederlandse zijde was afgewezen; ook pre-
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tendeerde de republiek gezag uit te oefenen op Sumatra, „wat dezer
zijds niet wordt toegegeven”. „De gedachte van nationalistische zijde 
is nu dat binnen het kader en met erkenning van de souvereiniteit van 
het Koninkrijk, als autonoom onderdeel van het Gemeenebest Indo
nesië de republiek zou worden aanvaard als de staatkundige organisatie 
van Java (c.q. ook Sumatra).” De minister vatte de hoofdpunten van 
de discussie als volgt samen:
„1 De erkenning van de organisatie der nationalisten als partij (zij het 

niet als „souvereine staat” noch als representatief voor geheel Ne- 
derlandsch-Indië);

2 Het inschakelen derhalve van die organisatie in het verdere over
leg over den opbouw van een Indonesisch gemeenebest, hetwelk in 
overeenstemming met de algemeene principes der Regeeringsverkla
ring deelgenoot zal zijn in één Staatsverband met het Rijk in Euro
pa, Suriname en Cura^ao;

3 Het sluiten van een voorloopigen „wapenstilstand” waarbij (anders 
dan van Indonesische zijde aanvankelijk is gepoogd) het stilzetten 
van den aanvoer van Nederlandsche troepen niet als voorwaarde 
wordt gesteld, maar de huidige posities worden gehandhaafd, onder 
voorbehoud van de voor de uitvoering van de geallieerde taak ver- 
eischte troepenbewegingen. Als voorwaarde is wel gesteld de bevrij
ding van geïnterneerden.”

Deze nota stelde Logemann op zonder dat hij veel rekening hield met 
de mededelingen die Van Mook hem bij de telegrammen van 25, 28 
en 30 maart aan „minister Logemann persoonlijk” had gedaan omtrent 
de ontwikkelingen in het overleg te Batavia.320

De ontwerp-teksten van 25 en 27 maart, die het uitgangspunt zouden 
vormen voor de Hoge Veluwe Conferentie, ontvingen de ministers pas 
op 10 april,321 nadat Van Mook een dag eerder in een vergadering van 
de Ministerraad een nadere toelichting op de gang van zaken had ge
geven.322 In een begeleidende nota zette Van Mook uiteen dat Enge
land onmachtig, Amerika niet genegen en Australië bepaald onwillig 
waren om steun te geven. Naarmate het conflict langer duurde, zou öe 
internationale belangstelling scherpere vormen aannemen. Wat Indone
sië betrof, nam de gevechtskracht van de republiek door gestadige oefe
ning toe; maar hiertegenover stonden de economische ontwrichting en 
de onmogelijkheid om vele van de verloren gegane middelen aan te 
vullen. Eigen militaire kracht beperkte zich voorlopig tot 24 bataljons, 
waaraan vaak vele tekorten kleefden; versterking was niet te verwach
ten vóór februari 1947; de zeestrijdkrachten waren uiterst beperkt. De 
economische kracht van Nederland was door gebrek aan technisch per
soneel en technische hulpmiddelen weinig bemoedigend. Wat de levens
behoeften betrof, werkte men voortdurend „aan den rand van gebrek”
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De financiën waren chaotisch; het menselijk potentieel voor de opbouw 
was geheel onvoldoende. Bereidheid om door overleg de moeilijkheden 
te boven te komen leek toe te nemen, maar dit veronderstelde het be
reiken van een overeenkomst. Alternatieven zouden zijn óf een soort 
koloniale oorlog óf een blokkade van Java óf internationalisatie 
(trusteeship).
Op 10 april had een bespreking plaats tussen enige ministers, waarbij 
ook Van Mook aanwezig was.323 Van Mook achtte het „geenszins 
uitgesloten, hen -  de republikeinse delegatie -  een heel eind terug 
te brengen in de richting van zijn oorspronkelijken schets”, maar 
„Sumatra moet er zeker buiten blijven”. De vorm van een prelimi
naire overeenkomst bleek voor de aanwezige ministers niet accepta
bel te zijn. Drees noemde het „in Nederland politiek onaanvaardbaar. 
Dit zou in Nederland de zaak doen barsten.” Logemann meende dat 
een verdrag met de regering van de „Republiek” voor Nederland on
verteerbaar was. Schermerhom wees erop dat succes alleen was te ver
wachten „door ons met klem te beroepen op de Grondwet en op het 
feit, dat de ongrondwettige overeenkomst-vorm de val van deze Re
geering ten gevolge zal hebben en met zich mee zou kunnen brengen, 
dat men een nieuwe conservatieve Regeering krijgt”. Logemann vroeg 
zich af „of het niet verstandig is, de zaak slepende te houden tot na de 
verkiezingen”. Van Mook wees er in deze bijeenkomst op dat hij na 
zijn terugkeer in Batavia alternatieven zou moeten kunnen noemen (af
hankelijk van de uitslag van de Hoge Veluwe Conferentie) en dat hij 
dan noodzakelijk moest weten wat de houding van de Engelsen zou 
zijn. Hierop antwoordde Schermerhom dat op de bijeenkomst te Lon
den van 12 april tussen de Britse en de Nederlandse regering dit punt 
op de agenda zou staan: „Wij zullen daar vragen wat de Engelschen 
van plan zijn te doen a) wanneer wél overeenkomst wordt bereikt, b) 
wanneer dit mislukt. In dit laatste geval zouden zij ons de schuld kun
nen geven en dan behoeven wij ons helemaal niets van hun hulp voor te 
stellen.”
Voor de meeste leden van de Ministerraad, die op 11 april vergader
de,324 was -  nu Van Mook duidelijk Sumatra buiten het gebied wilde 
zien gesteld, waarvoor de republikeinse regering de facto kon worden 
erkend -  het zwaarste punt de overeenkomst-vorm. De Raad stelde dan 
ook vast dat de overeenkomst-vorm onaanvaardbaar was. In plaats 
daarvan werden twee andere vormen voorgesteld, nl. een uitwisseling 
van verklaringen en een protocol, welke laatste vorm de voorkeur 
kreeg. Eerste pogingen om een tekst te redigeren werden aan de ver
gadering voorgelegd.325 Bij de bespreking van de in het geconcipieerde 
protocol voor te stellen staatkundige constructie en de uitwerking daar
van bleek de facto erkenning van de republiek voor een aantal minis- 
'ters nog maar moeilijk (Van Schaik) of in het geheel niet (Ringers) te
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verwerken te zijn, ondanks Van Mooks opmerking dat „het redden van 
hun gezicht bestaat uit het noemen van de Republiek, waarna deze 
verdwijnt in het Gemeenebest”. Meynen en Beel wilden zien verzekerd 
dat het Koninkrijk primair verantwoordelijk was voor herstel van orde 
en rust. Alleen Lieftinck stelde zich zonder voorbehoud positief op 
tegenover het ontwerp-protocol; aanvaarding van dit protocol (behou
dens enige amenderingen) zou zijns inziens een succes betekenen, „dat 
zijn verwachtingen verre overtreft”, een opmerking die van grote wer
kelijkheidszin getuigde. En Van Roijen legde de nadruk op de zwak
heid van de positie van Nederland: het was zaak om „indien eenigszins 
mogelijk, tot overeenstemming te komen”.
De vergadering besloot dat een tweede versie van het protocol zou 
worden opgesteld.326 Deze versie bevatte de volgende punten:
1 „De Nederlandsche Regeering zal bevorderen, dat langs constitutio- 

neelen weg zoo spoedig mogelijk zal worden tot stand gebracht een 
federatief Gemeenebest Indonesië als deelgenoot, samen met Neder
land, Suriname en Curagao in het Koninkrijk der Nederlanden en 
waarin Java (daaronder begrepen Madoera) als deel van dat Ge
meenebest een autonome republiek zal vormen, een en ander over
eenkomstig de beginselen van de verklaring van de Nederlandsche 
Regeering van 10 februari 1946.”

2 De regering van de republiek zou ten behoeve van de bevolking van 
Java (met Madoera) in de vorming van het Gemenebest en in de 
totstandbrenging van de Koninkrijksstructuur deelnemen. In afwach
ting van de wettige constituering van het Gemenebest zou de rege
ring van de republiek in de niet-bezette gebieden van Java een 
voorlopig bestuur voeren.

3 De overige delen van Nederlands-Indië zouden de gelegenheid heb
ben vrijelijk hun wensen omtrent hun status binnen het Gemenebest 
te kennen te geven.

4 Zo spoedig mogelijk zouden tussen de Nederlandse regering en ver
tegenwoordigers van de onderscheiden delen van Indonesië en van 
de niet-Indonesische volksgroepen beraadslagingen beginnen over de 
opzet van het Indonesisch Gemenebest en zijn plaats in het gemeen
schappelijk staatsverband, zulks ter voorbereiding van de Rijkscon
ferentie.

5 De vertegenwoordigers uit Indië zouden door hun eigen organisaties 
vrijelijk worden aangewezen.

6 De kwestie van de ontvangst van Nederlandse troepen werd op een
zelfde manier geregeld als in Sjahrirs voorstel van 27 maart.

7 Hetzelfde gold voor het staken van de vijandelijkheden.
8 „Ten einde het algemeene bestuur van Nederlandsch-Indië, in af

wachting van de wettige tot standkoming van het Indonesisch Ge
meenebest zooveel mogelijk in overeenstemming met het vorenstaan-
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de te regelen, zal in samenwerking met het voorloopig bestuur, be
doeld onder 2., en met vertegenwoordigers van andere deelen van 
Indonesië en van de niet-Indonesische bevolkingsgroepen de Raad 
van Departementshoofden opnieuw worden samengesteld en een tij
delijke volksvertegenwoordiging worden gevormd.”

Op 12 april hielden Schermerhom, Logemann, Van Roijen en Van 
Mook te Londen hun bespreking met de Britse regering.327 Van Britse 
zijde werd gesteld dat Engeland op Java 46.000 man had doen landen; 
tegen eind mei zouden dit er nog 19.000 zijn die, behoudens onvoor
ziene omstandigheden, zouden blijven totdat zij door Nederlandse troe
pen (in november of december) zouden zijn vervangen. De Engelsen 
bleken noch in het geval de Hoge Veluwe Conferentie zou mislukken, 
noch in het geval dat een slagen zou leiden tot scherpe extremistische 
reacties, bereid tot militaire acties die in verband zouden staan met 
het Indonesische probleem. Overigens meende Clark Kerr dat de wijzi
ging van de overeenkomst-vorm voor de Indonesiërs geen bezwaar zou 
zijn! Schermerhom concludeerde dat het resultaat van deze besprekin
gen „niet bijzonder groot was”, uitgezonderd de toezegging van Bevin 
dat Engeland tot aan het einde van 1946 zoveel troepen zou terugtrek
ken als er Nederlandse in Indië kwamen.

Terwijl in deze dagen de Ministerraad vergaderde en in Londen bespre
kingen werden gevoerd, vond op de Hoge Veluwe een informele ken
nismaking plaats. Nog tijdens deze fase werd een felle oppositie gevoerd 
in een groot deel van de Nederlandse pers. Meest opvallend was een 
artikel van de staatkundig hoofdredacteur van De Volkskrant, Romme, 
getiteld „De Week der Schande”.328 In dit artikel opponeerde Romme 
tegen het voeren van onderhandelingen met republikeinse autoriteiten 
en tegen het in het vooruitzicht stellen van een stemming over het al 
dan niet handhaven van de eenheid des Rijks. Hij drong aan op een 
openbare beraadslaging in de Kamer, zich beroepende op een toezeg
ging van de regering van 21 december, dat de Kamer erop kon ver
trouwen „dat zij alles zal krijgen wat haar constitutioneel toekomt” . 
„Indien -  wat wij toch nog maar niet geloven kunnen -  de Kamer niet 
zou krijgen, wat haar constitutioneel toekomt, zal de Kamer het haar 
constitutioneel toekomende moeten gaan nemen”, aldus Romme.
Op zondag 14 april had de eerste officiële Nederlands-Indonesische be
spreking op de Hoge Veluwe plaats.329 Van Nederlandse zijde waren 
aanwezig Schermerhom, Drees, Logemann, Van Roijen en Van Mook, 
en van Indonesische zijde naast Soewandi en Pringgodigdo ook Soe- 
darsono, de minister van Binnenlandse Zaken. Ter tafel kwam het in 
de Ministerraad besproken ontwerp-protocol, dat volgens Schermer- 
horn „zooveel mogelijk aansluit bij de van Indonesische zijde meege
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Op dèti weg haar St. Huhertus

%£>at is ook wat. . . .  Zei laten ons niet eens meerijdenT*

Uit: Het Parool 13 april 1946.

brachte concept-overeenkomst”. Schermerhom begon met uiteen te 
zetten waarom het ontwerp-protocol was ingediend. De Nederlandse 
regering kon grondwettelijk de overeenkomst-vorm niet aanvaarden. 
De overeenkomst-vorm zou politiek de nederlaag van het kabinet mee
slepen. De inhoud evenwel was ongeveer gelijk gebleven. Voor de In
donesische delegatie bleek echter al aanstonds dat zij in de overeen
komst-vorm de principiële erkenning van de republiek zag; niet ten 
onrechte beriep zij zich erop dat dit nu juist in de suggestie van Van 
Mook (de Frans-Vietnamese overeenkomst) de vorm was om aan de 
verdere rechtsverhouding gestalte te geven. Van Nederlandse zijde werd 
opgemerkt dat ook het „bilateraal protocol” de erkenning van de re
publiek insloot en dat het enige wat ontbrak „de vorm van een ver
drag” was. Het protocol had volgens de regering het grote voordeel 
boven uitwisseling van twee eenzijdige verklaringen, dat het aan het 
einde der besprekingen in één stuk, door beide partijen ondertekend, 
het resultaat samenvatte. Opgemerkt worde dat volkenrechtelijk tussen 
een tweezijdig protocol en een „verdrag” geen enkel verschil bestaat; 
de Nederlandse delegatie heeft hierop herhaaldelijk gewezen bij de 
discussie. Ging deze zodoende louter over een woord? Buitendien ken
de men in Indonesië toch vele verdragen met inheemse vorsten. In 
feite ging het erom of hier de procedure zou moeten worden gevolgd 
voor internationale verdragen of overeenkomsten, dan wel de proce-
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dure horende bij een openbare en officiële regeringsbelofte om zich 
voor bepaalde doeleinden in te spannen voor medewerking van wet
gever en Grondwetgever. De Nederlandse regering kon politiek alleen 
de laatste weg opgaan. Het republikeinse kabinet kon evenwel slechts 
aan de eerste weg denken, terwijl van Nederlandse zijde niet meer kon 
worden beloofd dan wat bij een Kamermeerderheid haalbaar was.
Na deze enigszins droevige gedachtenwisseling ging men discussiëren 
over de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk was voor de tekst van
27 maart: Van Mook of het kabinet-Sjahrir, waarna men de vraag on
der ogen zag of de Indonesische regering achter het ontwerp van 27 
maart stond of niet. Op deze laatste vraag antwoordde de Indonesische 
delegatie „ja”, behoudens toevoeging van een arbitrage-clausule in ge
val van verschil over de uitleg van de overeenkomst, in welk verband 
uiteraard het overeenkomst-karakter nog veel gewichtiger was. Soe- 
wandi merkte op dat men zich had voorgesteld „dat de ontwerp-over- 
eenkomst, waarmede men uit Indië is gekomen, door den heer van 
Mook, daarbij gesteund door de Indonesische delegatie, aan de Neder
landsche Regeering zou worden voorgelegd en dat deze, wanneer zij 
zich hiermede kon verenigen, vervolgens een aanbod in dien geest aan 
de republiek zou doen, waarvan bij voorbaat vaststond, dat het zou 
worden aanvaard”.
In de middag van diezelfde zondag hielden dezelfde personen hun 
tweede bijeenkomst, die zou handelen over de inhoud van het ont- 
werp-protocol. De Indonesische delegatie had evenwel toen reeds de 
overtuiging dat de zaak was mislukt. Het eerste bezwaar dat van Indo
nesische zijde tegen de inhoud werd aangevoerd, betrof in hoofdzaak 
punt 8, dat niet meer paste in een preliminaire overeenkomst, een 
schets van hoofdbeginselen, maar dat direct de concrete toestand zocht 
te regelen.
Het tweede punt was Sumatra. Sumatra nu was juist in die dagen in 
felle beroering. Onder deze omstandigheden kon men twee kanten uit 
redeneren: de republiek heeft de facto geen gezag, of: de republiek is 
de enige die met Nederlandse hulp over voldoende steunpunten be
schikt om een gezag te doen aanvaarden. Maar begrijpelijk was het 
standpunt van de Nederlandse regering dat Sumatra, indien het zelf
standigheid naast Java wenste, thans niet onder Java mocht worden 
gesteld; men moest hierop nu niet vooruitlopen. De republikeinse de
legatie merkte op „dat de opvatting van het Kabinet-Sjahrir is, dat 
Sumatra onder hun gezag valt; wanneer er op Sumatra van eenig gezag 
sprake is, is dit van de Republiek”. Maar van Nederlandse zijde werd 
erop gewezen dat erkenning van het de facto gezag van de republiek 
over Sumatra voor Nederland de verplichting zou meebrengen het re
publikeinse gezag ook te helpen, als Sumatra zich vanuit het verlangen 
naar zelfstandigheid tegen dit gezag zou verzetten. Bovendien opende
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het ontwerp-protocol de mogelijkheid dat ook Sumatra of zelfs geheel 
Indonesië vrijwillig koos voor de republiek.
Het volgende punt was de term „Gemenebest”. In Van Mooks sug
gestie van 25 maart werd gesproken over „Vrijstaat” ; dit werd in het 
tegenvoorstel van Sjahrir van 27 maart veranderd in „Vrije Staat”. In 
plaats van de in het ontwerp-protocol gebruikte term „Gemenebest” 
had de republikeinse delegatie dan nog liever de term „Vrijstaat”, die 
het „onkoloniale” karakter uitdrukte (Ierse Vrijstaat, Oranje-Vrijstaat). 
Maar de delegatie bleef de term „Vrije Staat” prefereren, omdat ook 
heel Indonesië zeer wel voor de republiek zou kiezen; dan zou een 
vooropgestelde federale „Vrijstaat” zinloos zijn. De term „Vrije Staat” 
zou dan een mogelijkheid openlaten van samenvallen van de republiek 
met haar overkapping. De „merdeka”-leuze moest nu eenmaal op de 
een of andere manier worden gehonoreerd, anders kreeg men de rege
ling op Java nooit aangenomen. Van Nederlandse zijde zou men zich 
willen neerleggen bij de term „Vrijstaat”; tegen „Vrije Staat” had men 
echter onoverkomelijk bezwaar, omdat door deze term het verband met 
het Koninkrijk werd losgemaakt, terwijl, aldus Logemann, „Vrijstaat” 
in het begrippenschema van het staatsrecht niets betekende. De term 
„Vrijstaat” zou in het Indonesisch mogen worden vertaald met „negara 
merdeka” (negara =  staat, merdeka =  vrij), maar niet met „negara 
jang merdeka” (=  de staat die vrij is).
Het vierde punt was dat in het ontwerp-protocol werd gesproken over 
een Republiek ïndonesia, die uitsluitend was bevoegd om te spreken 
voor Java. Men meende van Indonesische zijde dat de pretentie van 
deze republiek om voor heel Indonesië te kunnen spreken te zeer werd 
afgezwakt. Van Nederlandse zijde wees men weer op punt 3, het zelf
beschikkingsrecht van de andere delen. In dit verband kwam dan ook 
de invloed van de republiek bij het aanwijzen van de vertegenwoordi
gers van de andere delen naar voren, waarover in het voorstel van 
Sjahrir van 27 maart een bepaling was opgenomen, die in het ontwerp- 
protocol was komen te vervallen. De republikeinse delegatie vreesde 
dat men zonder invloed van de republiek voor die andere delen „over
geleverd zal zijn aan de bestuursambtenaren, die in die streek zitten”. 
De republiek was „in den familiekring van Indonesië het meest vol
wassen” en zij ontleende hieraan het recht mee te spreken over andere 
gebiedsdelen. Van Nederlandse zijde werd gevraagd of de republiek ten 
aanzien van de andere delen zodoende niet eenzelfde houding aannam, 
die de republiek zo vaak aan Nederland tegenover Indonesië verweet. 
Verder kwam men te spreken over het overgangsbestuur voor geheel 
Indonesië. De republikeinse delegatie voerde aan dat het kabinet-Sjah
rir niet voelde voor een tijdelijke afzonderlijke overkapping, wel voor 
een „amalgamatie van het Nederlandsche element en de regeering der 
republiek, waarbij de invloed van de andere gebiedsdeelen niet wordt
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verwaarloosd. Gevreesd werd, dat bij de andere constructie de natio
nalistische elementen zich afzijdig zouden houden en zich in hun eigen 
huis zouden terugtrekken, waarbij het verschil „Nica” en „Republiek” 
zich blijvend zal voordoen.”
Nog op de avond van die eerste dag werd de derde bespreking gehou
den, waarin allereerst de arbitrage-clausule aan de orde kwam. De 
Nederlandse delegatie verzette zich tegen de internationale inmenging, 
die zulk een clausule zou meebrengen. In deze bijeenkomst kwam de 
algemene teleurstelling van de republikeinse delegatie tot uitdrukking. 
„Waartoe (heeft) de strijd van de republiek eigenlijk. . .  geleid, wan
neer men de resultaten zou moeten afmeten aan dit protocol?” De 
republiek werd een de jure internationaal-politiek en militair non 
existente provincie binnen een federatie, die op haar beurt dan weer 
deel van het Koninkrijk werd. Deze capitis diminutio was onverkoop
baar en zou het kabinet-Sjahrir het politieke leven kosten; dit alles hing 
samen met de verdragsvorm of de afwijzing ervan. Na bespreking van 
de alternatieven -  militair conflict en internationale inmenging - ,  die 
ook in Indonesië niet welkom waren, zei Soewandi dat men juist van
wege deze alternatieven zoveel mogelijk naar een oplossing had ge
streefd. „Hieraan zijn echter grenzen gesteld.” Men was reeds tot het 
uiterste gegaan. „In de besprekingen, welke thans zijn gevoerd, is vol
komen duidelijk geworden, hoe de Nederlandsche Regeering over het 
geheel denkt. Gezien het beperkte mandaat der Indonesische delegatie 
kan men thans niet verder gaan.”
Schermerhom zei toe dat de ministers zouden overleggen waar aan de 
bezwaren kon worden tegemoetgekomen. Over een nieuwe tekst zou 
men op de volgende vergadering spreken. „Het is opvallend,” aldus 
Schermerhom, „hoezeer wij beide in een vergelijkbare situatie ver- 
keeren. Wanneer Gij ons tot onaanvaardbare voorstellen zoudt bren
gen, komt er in Nederland een andere Regeering, waarvan Gij niets te 
verwachten hebt. Omgekeerd, wanneer Gij met onaanvaardbare voor
stellen in Indië terugkomt, zou dit, naar wij beseffen, het heengaan van 
Sjahrir kunnen beteekenen. In beide gevallen zou het neerkomen op 
geweld en chaos. . . .  Wij moeten daarom proberen elkaar geen stok 
tusschen de beenen te steken, anders blijft slechts chaos over.”
De hoofdindruk van de Nederlandse delegatie na deze discussie was 
dat het zakelijk verschil hierin lag dat de republiek niet meer kon en 
wilde komen op de derde plaats: als deel van het Gemenebest, dat op 
zijn beurt weer deel was van het Koninkrijk. Dit was geen punt van 
vorm meer, maar een zeer zakelijk verschil. Al wilde Van Mook in veel 
verder gaande mate tegemoet komen aan de bezwaren en al besloot 
men in elk geval op een aantal punten tegemoetkomendheid te betonen, 
principiëel kon en wilde het kabinet niet wijken: de republiek moest 
naar de derde plaats, met alle consequenties van dien. De vraag of
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Nederland die consequenties ook zou kunnen waar maken, had geen 
doorslaggevende betekenis; maar dit bracht mee dat men zich ook niet 
verdiepte in de vraag welke de consequenties bij falen zouden zijn.
In de hierop volgende week hadden allerlei persoonlijke besprekingen 
plaats. Op 21 en 22 april volgden twee informele bijeenkomsten, waar
bij ook een aantal derden aanwezig was, maar in afwezigheid van Van 
Mook die inmiddels met vakantie naar Londen was vertrokken. Hand
leiding voor de discussie was een nota van de Indonesische delegatie 
over de verschillen tussen het ontwerp-protocol en de tekst uit Batavia. 
Het netelige punt was inderdaad de „standing” van de republiek; zij 
wilde enigerlei voorrang boven de andere delen van Indonesië. Maar 
de Nederlandse regering wilde hierin niet tegemoet komen. „Wanneer 
die andere deelen zich in volkomen vrijheid willen aansluiten bij de 
Republiek, accoord. Maar daarop vooruitloopen zou in strijd zijn met 
de democratische gedachte,” zo bleef het Nederlandse standpunt lui
den. Van Indonesische zijde had men groot bezwaar tegen de zgn. 
„Colijnsche opdeeling” van Indonesië, waarmee men teruggreep op een 
suggestie van Colijn uit 1917, waarbij deze zich verzette tegen een 
Volksraad voor heel Indië en vertegenwoordigende instanties voor de 
afzonderlijke ethnische groepen voorstond; een Volksraad voor heel 
Indië zou ten slotte uitlopen op Javaanse hegemonie, zo meende Co
lijn. Logemann zette hierop uiteen, hoe Nederland de eis van een fede
rale structuur zag. Verschillende delen van Indië hadden feitelijk be
zwaar gemaakt tegen opgaan in de republiek. De regering voelde niets 
voor een te ver voortgaande decentralisatie in de geest van Colijns plan. 
„Het democratisch beginsel en de goede trouw dwingen ons onder de 
huidige omstandigheden tot de keuze voorshands van een federatief 
stelsel, zij het ook dat eenheid van staatsverband voor ons de meest 
aantrekkelijke toekomst schijnt. Dit wil ik met nadruk vaststellen”, al
dus Logemann. „Door thans die (federatieve) vorm voor te staan geeft 
men de middelpunt vliedende krachten ontspanning, die, naar zich laat 
vreezen, zich ten volle zouden doen gelden in krampachtig verweer, 
indien thans aan heel Indonesië de eenheidsstaat wordt opgelegd.” Op 
de vraag van Soewandi, of Nederland zich er niet tegen zou verzetten, 
als op de Rijksconferentie zou blijken dat geheel Indonesië zich onder 
de republiek wilde scharen, antwoordden de Nederlandse bewindslie
den, dat men zich dan inderdaad niet zou verzetten.
Ten aanzien van Sumatra vroeg de Indonesische delegatie zich af, of 
het niet de juiste weg zou zijn om instede van het recht van de repu
bliek op Sumatra te ontkennen, haar gezag dat -  hoe onvolkomen ook 
-  het enige georganiseerde gezag was, moreel en materieel te steunen. 
Logemann meende dat eerst een vrije uitspraak moest komen op waar
lijk democratische wijze. „Democratie is een methode om de koppen te 
tellen, in plaats van ze in te slaan. Deze laatste fase is men in Sumatra
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nog niet te boven.” Nederland zou zich in het geheel niet verzetten 
tegen een uitspraak van Sumatra de republiek te erkennen. Soewandi 
wees er op dat het mede in verband met de sedert de besprekingen te 
Batavia gevoerde propaganda „voor de republikeinsche gedelegeerden 
vrijwel onmogelijk is, thans een nieuwe zienswijze 't.a.v. Sumatra in
gang te doen vinden”.
De sultan van Pontianak en kapitein Tahya (vertegenwoordiger van de 
Molukken) woonden de bespreking van 21 april bij en verzetten zich 
tegen de mening van de republikeinse delegatie, dat de republiek ook 
gezag zou dienen te hebben in andere delen van Indonesië. Schermer- 
horn wees erop dat reeds de erkenning van de republiek op Java „voor 
het Ministerie een krachtproef (is), waarbij een bitter verzet overwon
nen zal moeten worden”. Op de vraag wat hij bij een val van de re
gering verwachtte, antwoordde Schermerhom „dat in dit verband de 
nadruk valt niet op de feitelijke samenstelling van dit Ministerie, maar 
op de politieke constellatie, waarop na de verkiezingen een nieuwe re
geering zal worden opgebouwd. Wanneer de oppositie in deze kwestie 
een beslissende stem zou hebben, behoeft men zich over de toekomst 
geen illusies te maken.” Daags daarop werd de discussie over Sumatra 
voortgezet. De vraag rees of de republiek nu inmiddels mocht door
werken op Sumatra en wie Sumatra op de eventuele Rijksconferentie 
zou vertegenwoordigen. Op dit laatste punt wilde de Nederlandse re
gering de concessie doen, dat de vertegenwoordiging van Sumatra in 
overleg met de republiek zou worden geregeld. Wat het punt betrof van 
de positie van de republikeinse administratie en troepenmacht op Su
matra verklaarde men zich bereid tot samenwerking, mits de republiek 
er dan ook in zou slagen orde en rust te herstellen. De republikeinse 
delegatie vroeg om een uitspraak, dat „de Nederlandsche Regeering 
vertrouwt dat de Republiek het haar gestelde doel zal bereiken”. Maar 
dit ging de Nederlandse delegatie toch te ver; zij wees op de terreur en 
op de wankele houding van de republiek hier tegenover. Een behoor
lijke behandeling van de Nederlanders was het eerst nodige, wilde men 
vertrouwen kunnen uitspreken.
De slotbespreking had plaats op 24 april; hierbij waren ook enige Indo
nesische figuren uit Nederland aanwezig, die met de republikeinse dele
gatie zouden terugkeren. Schermerhom deelde mee dat men het proto
col slechts mocht zien als een „discussie-ontwerp”, niet als „het voor
stel der Nederlandsche regeering”. De Indonesische delegatie had geen 
mandaat, aldus Schermerhom. De Nederlandse delegatie had dit ook 
niet. Zij kon dan ook geen „positief voorstel” meegeven. Zij zou nu zo 
spoedig mogelijk de Staten-Generaal raadplegen, waarna zij tot een 
voorstel zou komen.
Dit was dan het einde van de besprekingen op de Hoge Veluwe. Het 
laat zich verstaan dat de Indonesische delegatie diep was teleurgesteld,
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zulks eigenlijk reeds vanaf het begin van de conferentie, toen het ont
werp-protocol ter tafel kwam. Djajadiningrat deelt mee dat Sjahrir per
soonlijk nimmer optimistisch was over de vraag of de Nederlandse re
gering de voorstellen zou aanvaarden.330 Niet ten onrechte wijst hij er
op dat het in casu niet was „lack of concurrence in the Republican 
camp, but rather between the Netherlands Government at The Hague 
and the Netherlands Indies Government in Djakarta, that caused un- 
forseen complications in the progress of the negotiations”.331 
Het verwijt is menigmaal gemaakt dat het kabinet de openbare opinie 
had moeten leiden in plaats van haar te volgen. Het is dubieus of dit 
toen een staatkundig perspectief biedend pogen zou zijn geweest. 
Mocht het mislukt zijn, dan had de andere weg open gestaan en had de 
oppositie de verantwoordelijkheid dienen over te nemen. Maar de 
KVP wilde dit niet om redenen van nationale verhoudingen. 
Sohermerhorn heeft in Vrij Nederland van 21 mei 1949 over de gang 
van zaken geschreven. Smit vat dit artikel aldus samen:332 „Er was 
een voorstel van Clark Kerr,333 tot welks aanvaarding de republikeinse 
delegatie bij haar vertrek uit Batavia niet was gemachtigd. Sjahrir had 
met Van Mook afgesproken aan de leider der republikeinse delegatie 
Soewandi een telegram te zenden van een bepaalde inhoud, indien hij 
in Djokjakarta de toestemming alsnog zou hebben verkregen. Maar 
Soewandi was niet op de hoogte gesteld van de gemaakte afspraak, zo
dat, toen het telegram inderdaad arriveerde, op een ogenblik, dat Van 
Mook in Engeland vertoefde, niemand de inhoud begreep. De Neder
landse regering is dus onkundig gebleven van deze toestemming en 
heeft bij de verdere besprekingen in de waan verkeerd dat in elk geval -  
afgezien van elk meningsverschil omtrent de tekst van het voorstel -  
de onderhandelingen te Batavia zouden worden voortgezet over de 
laatste punten van verschil: de vraag of Sumatra bij het gebied van de 
republiek zou worden gevoegd en die nopens verdrag of protocol. Ter
wijl er dus voor onze regering geen enkele aanleiding bestond de Kamer 
voor een beslissing te plaatsen daar een definitief voorstel eerst later 
uit Batavia werd verwacht, was bij de republikeinse regering de bereid
willigheid om tot overeenstemming te komen sterk verminderd, toen zij, 
nog vóór de terugkeer harer delegatie, uit een persbericht moest ver
nemen, dat deze, teleurgesteld over de afloop der conferentie, huis
waarts keerde.” Aangaande dit commentaar twee opmerkingen: 
a Soewandi stelde nadrukkelijk op de eerste bijeenkomst op de Hoge 

Veluwe dat zijn regering achter het ontwerp-Sjahrir van 27 maart 
stond; er was slechts één punt bijgekomen: de arbitrage-clausule. De 
vraag of de delegatie ook mocht tekenen was inderdaad afhankelijk 
van het telegram. Dit kwam, houdende de machtiging, aan, maar de 
tekst handelde over de vrouw van Sjahrir en werd door niemand 
begrepen. De afwezigheid van Van Mook belette dat de betekenis
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op tijd bekend is geworden; immers alleen Van Mook was op de 
hoogte gesteld door Sjahrir. Maar heel deze zaak heeft geen rol van 
belang gespeeld nu, los van de vraag of de Indonesiërs waren ge
machtigd om te tekenen, de Nederlandse regering hiertoe van meet 
af aan niet bereid is geweest, 

b Schermerhom heeft op de slotvergadering toegezegd na raadpleging 
van de Staten-Generaal op korte termijn met een tegenvoorstel te 
zullen komen.

In april 1946 vreesde het kabinet een politieke nederlaag. In januari 
1948 verklaarde Schermerhom te Enschede, dat een overeenkomst op 
de Hoge Veluwe vermoedelijk niet de parlementaire goedkeuring zou 
hebben gekregen, „hetgeen in verband met de verkiezingen die toen 
werden gehouden zeer ongewenst zou zijn geweest”.334 Op 15 januari
1948 merkte Tilanus in de Tweede Kamer hierover op dat Schermer- 
horn aldus partijbelang boven landsbelang had gesteld.335 
De vraag is opgeworpen of het van de Nederlandse regering dan wel zo 
verstandig is geweest om de Hoge Veluwe Conferentie te houden, als 
de verkiezingen van 17 mei 1946 het bereiken van een akkoord werke
lijk blokkeerden. Smit acht het laten doorgaan van de besprekingen in 
ieder geval fout, althans in politiek opzicht. Het mislukken van de con
ferentie versterkte de positie van de republiek „die (zoals in haar voor
stel van 27 maart 1946 nog het geval was geweest) thans niet langer van 
behoud van het staatsverband wilde weten en in den vervolge nog 
slechts een volkenrechtelijke band met Nederland zou accepteren”. En 
doordat de KVP buiten de informatieve besprekingen met de republiek 
was gebleven, kon deze partij tijdens de verkiezingscampagne daaraan 
propaganda tegen de PvdA ontlenen. „De uitslag der verkiezingen (32 
zetels voor de KVP en 29 zetels voor de PvdA) is zeker voor een groot 
deel aan de op de Hoge Veluwe gevoerde besprekingen te wijten”, 
aldus Smit.336

10. Na de Hoge Veluwe Conferentie
Twee weken vóór de Kamerverkiezingen, op 2 mei 1946, legde de re
gering in de Tweede Kamer bij monde van minister Logemann verant
woording af van haar beleid.337 Logemann verdedigde het onderhan
delen met de republiek en wel op een wijze, die zich richtte naar de 
„convention préliminaire” tussen de Franse Republiek en Vietnam, 
zodat de republiek ïndonesia in een beperkte betekenis kon voortbe
staan. De bewindsman zei dat voor de nationalisten op Java algemeen 
en voor die buiten Java ten dele de republiek „de vertolking van het 
diepe verlangen naar nationale zelf-expressie en zelfstandigheid” was, 
waarbij zij voelden „hier te maken te hebben met iets van zichzelf en 
waarin het nationale streven zichzelf vorm heeft gegeven. . . .  Het los
laten van de republiek mag men gerust stellen als een voor het geheele
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Javaansche nationalisme onverteerbaar denkbeeld.” Daar harerzijds de 
republiek als deel van Indonesië zou treden in het Koninkrijk, liet zij 
de revolutie los en kon Nederland haar erkennen als één van de onder
delen van Indonesië. Met betrekking tot de federale opbouw beklem
toonde Logemann dat de regering ook ten aanzien van Sumatra op het 
standpunt stond dat de bevolking zich vrijelijk zou mogen uitspreken 
over haar toekomstige status; al erkende zij de vrijheid van de Buiten
gewesten voor de republiek te opteren, de regering moest vasthouden 
aan de democratische eis dat de Buitengewesten zich vrij konden uit
spreken. Zouden Buitengewesten kiezen voor de eenheidsstaat, dan had 
de Nederlandse regering hiertegen geen bezwaar. Van Indonesische 
zijde bestonden hiertegen bezwaren, omdat men daarin een verdeel- en 
heerspolitiek zag. Logemann motiveerde de Nederlandse houding hier
mee, „dat bepaalde gedeelten van de Buitengewesten zeer uitdrukkelijk 
bezwaar hebben gemaakt om op dit oogenblik in den eenheidsstaat 
Indonesië op te gaan. Met name geldt dit voor bepaalde gedeelten van 
de Groote Oost en van Borneo. De Regeering zou het in strijd achten 
met haar verplichtingen tegenover deze volken, aan wier loyaliteit zij 
zooveel te danken heeft, indien zij hen dwong in te gaan in een staat
kundig verband, waarin zij zich niet veilig gevoelen.” De regering 
moest zich daarom „uit democratisch beginsel keeren tegen elk streven 
om aan de republiek een zekere praedominantie te verleenen boven 
de streken, waar zij geen gezag uitoefent”. Niet alleen vanwege het 
republikeinse standpunt aangaande Sumatra was op de Hoge Veluwe 
geen akkoord bereikt. „Daarnaast moest de Regeering bezwaar maken 
tegen het neerleggen van het resultaat der besprekingen in een verdrag, 
aangezien zij zich zelf niet de constitutioneele bevoegdheid kan toe
kennen om zulk een verdrag te sluiten.”
De beraadslagingen over deze op 2 mei afgelegde regeringsverklaring 
hadden plaats op 6 en 7 mei. Zij betroffen mede het veertien pagina’s 
tellende verslag van de Parlementaire Commissie Nederlands-Indië (de 
commissie-Van Poll), dat op 1 mei was verschenen.338 Dit verslag was 
in alle haast opgesteld, omdat „ook het Nederlandsche volk niet on
kundig behoort te blijven van de bevindingen der door zijn vertegen
woordiging naar Nederlandsch-Indië uitgezonden Commissie, met na
me nu ons volk binnen zeer korten tijd zich zal hebben uit te spreken 
over het ten opzichte van dit gebiedsdeel gevolgde regeeringsbeleid”. 
De door de haast veroorzaakte onvolledigheid en „onnauwkeurighe
den op detailpunten” achtte de Commissie „in de gegeven omstandig
heden van geringere beteekenis dan het bezwaar, dat tegen uitstel van 
het verslag kan worden ingebracht”. De Commissie legde sterk de 
nadruk op de afwijzende houding van de Nederlandse bevolkingsgroep 
op Java jegens de republiek in het licht van de Japanse herkomst ervan; 
daarbij stelde zij de bij de ex-geïnterneerde Nederlanders levende
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ideeën omtrent toekenning van „een belangrijk grootere mate van zelf
standigheid aan Indië” tegenover het feit dat deze ex-geïnterneerden, 
vooral dan de ambtenaren onder hen, na de oorlog door de „Brisbane- 
regeering” van Van Mook buiten de herinrichting van Indië waren 
gehouden, met als gevolg een splitsing van de Nederlandse bevolkings
groep „in twee scherp tegenover elkaar staande deelen”. Zeer uit
voerig gaf de Commissie de mening weer van die ex-geïnterneerden 
die meenden dat de ontwikkeling voornamelijk moest worden toe
geschreven aan het in hun ogen weinig krachtdadige en van werke
lijkheidszin ontblote optreden van de Nederlands-Indische regering. 
Vervolgens signaleerde de Commissie een groot gemis aan vrije open
bare kritiek. Hr verschenen slechts twee dagbladen in de Nederlandse 
taal en die stonden onder zware druk van de Nederlands-Indische 
regering. „Zoo is er practisch geen enkele openbare controle op de 
openbare zaak; noch nl. van eenig vertegenwoordigend lichaam, noch 
van eenig werkelijk vrij persorgaan; met dit gevolg, dat de critiek in 
besloten kring des te weliger bloeit en des te minder controleerbaar 
is. Daartegenover staat, dat er een vrij uitgebreide pers is van de 
„Repoeblik ïndonesia”, gedrukt op persen en met materiaal van door 
aanhangers dier republiek bezette Nederlandsche drukkerijen, welke 
niet door hunne rechtmatige eigenaren mogen worden opgeëischt, 
omdat dit de aanhangers der republiek zou „provoceeren”.” Hierna 
schetste de Commissie zeer in den brede de anti-republikeinse ge
zindheid onder de autochtone bevolking buiten Java en wat Java 
betrof volstond de Commissie ermee te wijzen op de terreur aldaar, 
die het bewijs ervan was dat de republiek ook op Java vrijwel geen 
gezag bezat. Ten slotte inventariseerde de Commissie de klachten over 
het Britse optreden, dat samen met de houding van de Nederlands- 
Indische regering en de machteloosheid van de republiek tegenover het 
extremisme als de factor werd aangewezen die de ontwikkeling had 
bepaald en nog steeds bepaalde.
In het debat van 6 mei drong Schouten339 erop aan dat de regering, 
alvorens dit verslag in behandeling in de Kamer zou komen, hierop in 
een nota zou antwoorden. Omdat korte tijd later de Kamer zou worden 
ontbonden wegens de verkiezingen, verklaarden Van der Goes van 
Naters en Van Poll340 zich hiertegen. Schouten merkte op dat het nog 
nooit was vertoond dat een dergelijk verslag van een parlementaire 
commissie over een zaak, rechtstreeks verband houdende met het 
regeringsbeleid, in openbare gedachtenwisseling was gebracht zonder 
dat eerst de regering in een schriftelijk stuk haar standpunt had mee
gedeeld. Maar hij deed geen voorstel, teneinde de Kamer een uitspraak 
te besparen.
Het verslag gaf, zoals te verwachten viel, opnieuw voedsel aan de 
kritiek van de oppositie op de figuur van Van Mook. Bovendien was
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wederom het lot van de Nederlandse geïnterneerden tot een centraal 
punt van discussie geworden, terwijl Logemann341 te dezer zake niet 
ten onrechte opmerkte wat men zich omtrent dit lot voorstelde, als 
Nederland tot militair optreden zou overgaan. De minister meende 
dat het rapport eenzijdig was, doordat het te zeer de nadruk liet vallen 
op de Nederlandse bevolkingsgroep; deze groep zag het „werkelijk 
verkeerd”, aldus Logemann. Waarschijnlijk dacht de minister, toen 
hij dit zei, aan het bericht van de Nederlands-Indische regering van 
29 april aan hem „dat de kamercommissie van Poll zich zeer eenzijdig 
heeft doen voorlichten door kringen die het niet eens zijn met de 
Regeering of haar bestrijden, waarbij personen voorbijgegaan werden 
die wel goed ingelicht waren, maar van wie zij inlichtingen verwachtte 
te zullen ontvangen, die gunstig zouden zijn voor de Regeering”.342 
Zijn collega van Buitenlandse Zaken, Van Roijen, zou de Nederlandse 
ambassadeur te Washington publicatie van het verslag verbieden van
wege de eenzijdigheid.343
Terwijl het verslag van de Commissie de opinies omtrent de groep 
rond Sjahrir niet weergaf, bouwde Logemann in het Kamerdebat zijn 
beleid juist op de betekenis van deze groep. Het beeld dat de Parle
mentair Commissie aldus gaf, week wel sterk af van dat wat ten grond
slag lag aan de verklaring van 2 mei van de bewindsman. Het verslag 
kreeg in het Kamerdebat overigens niet die belangstelling, die had mo
gen worden verwacht. Dit was dan, aldus Kortenhorst, te wijten aan de 
omstandigheid dat het verslag reeds door de feiten was achterhaald om
dat in de Commissie geen socialisten hadden gezeten, terwijl door de 
op handen zijnde Kamerverkiezingen en de hoogst onzekere uitslag 
daarvan weinig Kamerleden de behoefte gevoelden om aan de hand van 
het verslag de scheidslijnen tussen de partijen duidelijker te trekken.344 
Desondanks poogde Van Poll345 een aantal punten vast te leggen, 
waarover een zo groot mogelijke eensgezindheid zou kunnen worden 
verkregen: bereidheid een autonome bestuursvorm aan Indonesië toe 
te kennen, overleg met de Buitengewesten, inschakeling zo nodig van 
de republiek als onderdeel in een autonome bestuursinrichting, de 
onhoudbaarheid van de gevangenschap op Java van enige tienduizen
den Nederlanders in interneringskampen. Over het voornemen van Van 
Poll om een motie in die zin in te dienen zei Logemann dat de regering, 
indien hier slechts werd bedoeld om met betrekking tot een aantal 
fundamentele zaken vast te stellen dat regering en Kamer van het
zelfde gevoelen waren, een dergelijke motie van harte welkom zou 
heten. Een uitspraak dat verdere besprekingen moesten wachten tot 
de geïnterneerden in vrijheid waren gesteld, wees Logemann af en 
Van Poll voegde zich naar deze wens. De motie legde nu de aan
gegeven punten vast en eindigde met het verzoek aan de regering „de 
in gang zijnde besprekingen voort te zetten overeenkomstig de in
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bovenstaande overwegingen vervatte richtlijnen”. Joekes346 had enig 
bezwaar tegen het gebruik van de figuur van een motie om punten van 
overeenstemming tussen regering en Kamer vast te leggen; en de term 
„richtlijnen” in het slot achtte hij niet wel te verenigen met een juiste 
visie op de verhouding tussen regering en Kamer. Uit interrupties bleek 
dat de socialistische fractie in deze motie iets las van wantrouwen 
tegenover het regeringsbeleid; maar voorsteller en minister bleken het 
over de betekenis eens. De motie werd aangenomen met 45 tegen 25 
stemmen. De protestants-christelijke (behalve Krijger) en liberale 
fracties stemden tegen en van toen af is dit een bijna constante figuur 
geweest bij Kameruitspraken over het Indonesische beleid. Bij de 
oppositiesprekers had zich ook het lid van de katholieke fraotie 
Bajetto gevoegd; maar ditmaal waren er geen katholieke stemmen 
tegen deze motie.347

De Ministerraad had op 29 april beraadslaagd over een nieuw ont
werp-protocol.348 De door de Raad aanvaarde tekst zou pas mogen 
worden overgelegd aan Sjahrir, als de verdere loop van de in Indië 
voort te zetten besprekingen op de hoofdpunten positief zou zijn. Met 
name zou, aldus Schermerhom en Logemann, eerst Soekarno moeten 
zijn „weggewerkt”. Het ontwerp-protocol zou ook niet aan de Tweede 
Kamer worden voorgelegd. Beel merkte op dat het kabinet nu een fait 
accompli zou stellen voor het dadelijk optredende nieuwe kabinet. 
Maar Van Mook antwoordde dat de onderhandelingen nog lang 
zouden kunnen duren, terwijl hij toch de houding moest kunnen aan
nemen dat hij nu wist waar hij aan toe was.
In de tekst waren tijdens de bespreking in de Ministerraad correcties 
aangebracht, die de voorkeur verdienden boven de oorspronkelijke 
redactie van Logemann en Van Mook. Zodoende behelsde de tekst 
een aantal varianten, waartussen een orde van voorkeur bestond, In 
een instructie aan Van Mook was vastgesteld dat hij zou trachten de 
meest gewenste varianten aanvaard te krijgen.349 In diezelfde instruc
tie was ook vastgelegd dat erkenning van de republiek niet zou ge
schieden „zoolang daarin besloten zal liggen de erkenning van Ir. 
Soekarno in eenig regeeringsambt. De Luitenant Gouverneur-Gene- 
raal bevordert de eliminatie van Ir. Soekarno uit de regeering van de 
republiek en houdt de Nederlandsche regering geregeld op de hoogte 
van den stand van deze zaak.” Het laatste punt van deze instructie 
luidde: „indien de pogingen om tot overeenstemming te komen ten 
aanzien van het neerleggen der wapenen en de deelneming der re- 
publikeinsche nationalisten aan de Rijksconferentie definitief falen, 
zal tot gewapende actie tot herstel van het wettig gezag worden over
gegaan.” De regering zou hiertoe moeten machtigen.
In feite legde Van Mook na terugkeer in Batavia de tekst van het ont
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werp-protocol zonder alternatieve formuleringen op 19 mei 1946 aan 
Sjahrir over.350 Op het protest van Logemann dat dit in strijd was met 
de instructie, antwoordde Van Mook dat de eindfase nu was bereikt; 
verdere langdurige onderhandelingen hadden geen zin. Hij meende 
„als laatste poging om tot overeenstemming te geraken den bedoelden 
tekst te moeten gebruiken”. Van Mook merkte vervolgens op351 dat 
de tekst niet veel meer inhield dan wat Logemann op 2 mei in de 
Tweede Kamer had verklaard. Toen de Ministerraad over deze gang 
van zaken werd ingelicht, kon Logemann in de schennis van de ge
maakte afspraken door Van Mook geen grond vinden hem te laten 
vallen.352 Niet opgeklaard werd welke afgesproken varianten door 
Van Mook aan Sjahrir waren voorgelegd. Van Mook gaf op een des
betreffende vraag van Logemann geen antwoord. Waarschijnlijk heeft 
hij de correcties die de Ministerraad had aangebracht, weggelaten; 
zou hij anders Logemann niet hebben gerust gesteld?

Het ontwerp-protocol dat Van Mook meenam naar Indië, omschreef 
in een tiental punten de conclusies van de gevoerde besprekingen, 
d.w.z. de conclusies die de Nederlandse regering nu trok en door 
Sjahrir zouden moeten worden aanvaard, als hij tot overeenstemming 
wilde komen.
Punt 1 legde vast dat de Nederlandse regering zou bevorderen „dat 
langs constitutioneelen weg zoo spoedig mogelijk een federatieve 
vrijstaat Indonesië zal worden tot stand gebracht, . . .  omvattende alle 
gebiedsdeelen van Nederlandsch-Indië”, welke Vrijstaat deelgenoot 
van het overkoepelende Koninkrijk zou zijn.
Punt 2 luidde in de eerste versie (cursief door de auteurs): „De Neder
landsche Regeering erkent daarbij als vertegenwoordigende Java . . .  
de regeering der republiek Indonesië, die daar feitelijk gezag uit
o e f e n t Hierna volgde dat van de aanspraak van de republiek op 
Sumatra kennis werd genomen en dat Sumatra evenals de overige 
delen van Indië zich vrijelijk zou kunnen uitspreken over de gewenste 
status binnen de Vrijstaat Indonesië. De Ministerraad maakte be
zwaar tegen de gecursiveerde woorden: is dat een juridische erkenning 
van de regering van de republiek, vroeg Beel. En met Lieftinck wees 
hij erop dat de tekst ook een erkenning van Soekarno als president in
sloot. Het antwoord van Schermerhom en Logemann was dat Soekarno 
moest zijn weggewerkt alvorens die erkenning zou plaats hebben. Toch 
gaf de Ministerraad voorkeur aan de navolgende wijziging van de 
cursief gedrukte formule: erkend werd „dat de regeering der republiek 
ïndonesia het feitelijk gezag uitoefent over Java . . .  en (de Neder
landsche Regeering) aanvaardt haar op dien grond als vertegenwoor
digende Java”. Op deze wijze werd inderdaad de schijn van een er
kenning in volkenrechtelijke zin vermeden.
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Punt 3 legde vast dat de regering van de republiek tot de opbouw van 
de Vrijstaat samen zou werken met de Nederlandse regering; dit ge
voelige punt werd dus geformuleerd als een gehoudenheid, niet als een 
bevoegdheid van de republiek. Inmiddels zou de republiek, zo ging 
punt 3 verder, in haar feitelijk gezagsgebied verantwoordelijk zijn voor 
de handhaving van de orde alsmede voor de vrijheid en veiligheid der 
geïnterneerden. „Indien de republiek in die taak tekort schiet zullen 
de organen der Nederlandsche Regeering deze zelf uitvoeren.” Van 
Mook wilde in deze laatste zin gelezen zien „voorzover” in plaats van 
„indien” ; het woordje „zelf” wilde hij schrappen. De Raad ging hier
mee akkoord. Wellicht zal Van Mook deze wijziging wél in de aan 
Sjahrir gegeven tekst hebben aangebracht.
Punt 4 behandelde de ontvangst door de regering van de republiek van 
de geallieerde en Nederlandse troepen die „in overeenstemming met de 
besluiten van het Geallieerde opperbevel” (cursief van de auteurs) op 
Java zouden komen. De Ministerraad wenste de cursief gedrukte 
woorden te zien geschrapt.
Punt 5 ging over een onverwijlde staking van de vijandelijkheden.
Punt 6 regelde het overleg ter voorbereiding van de Rijksconferentie. 
De Nederlandse regering zou dit overleg openen „met de regeering 
der republiek en met de vertegenwoordigers van de andere deelen van 
Indonesië en van de niet-Indonesische bevolkinsgroepen”. Zeggen
schap van de republiek in een vertegenwoordiging van de andere delen 
werd dus niet opgenomen.
Maar punt 7 legde vast dat de regeling voor de aanwijzing van ver
tegenwoordigers van Sumatra (afgezien van de door de geallieerde 
troepen bezette gebieden) zou geschieden „na overleg” met de regering 
van de republiek; aan haar zou over de regeling van andere vertegen
woordigers mededeling worden gedaan. De betrokken gebieden en 
volksgroepen zouden hun vertegenwoordiging aan de republiek kunnen 
opdragen. De republiek zou aan de Nederlandse regering meedelen hoe 
zij voor haar gebied de minderheden-vertegenwoordiging zou regelen. 
Punt 8 luidde: „Wanneer een bepaald gebied bij monde van zijn ver
tegenwoordiging vooralsnog bezwaren heeft tegen onvoorwaardelijken 
aansluiting bij den te vormen vrijstaat, zal voor zulk een gebied voor- 
loopig een bijzondere positie in dien vrijstaat in het leven worden ge
roepen.”
Punt 9 betrof het opnemen van Indonesiërs (inclusief vertegenwoor
digers van de regering der republiek) in de Nederlands-Indische be
stuursorganen.
Punt 10 bepaalde dat de Nederlandse tekst bij verschil van mening 
beslissend zou zijn.
Na deze voorstellen op 19 mei van Van Mook te hebben ontvangen 
vertrok Sjahrir naar Djokja; tegenover de Nederlandse voorstellen zou
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de republiek het standpunt, door haar op de Hoge Veluwe ingenomen, 
naar spoedig zou blijken, evenwel handhaven.353

In Indonesië was op 19 april generaal Mansergh Brits bevelhebber 
geworden als opvolger van Sir Montagu Stopford. De Nederlands- 
Indische regering was over Mansergh zeer te spreken. Buitendien bleek 
Lord Killearn, begin april benoemd tot Special Commissioner in South 
East Asia,354 door de Britse regering te zijn aangewezen als opvolger 
van Clark Kerr. Dit laatste deelde Mountbatten aan Van Mook mee 
op de laatste grote conferentie die te Singapore tussen Mountbatten 
en Van Mook op 25 mei werd gehouden.355 Mountbatten zou enige 
dagen later het opperbevel neerleggen en naar Londen terugkeren. 
Mountbatten en Van Mook bedankten elkaar in hartelijke termen voor 
de samenwerking, waarbij Van Mook zich tot grote ergernis van 
Michiels van Verduynen distantieerde van klachten die de Nederlandse 
ambassadeur in Londen naar voren had gebracht. Allereerst kwam 
aan de orde dat de republiek, ten einde zich internationaal te laten 
gelden, bij monde van Sjahrir openlijk rechtstreeks aan India een om
vangrijke rijstleverantie had beloofd,356 zulks terwijl de autoriteiten 
in Batavia hem zonder succes hadden verzocht rijst ter beschikking te 
stellen van de bevolking van de bezette steden, een verzoek dat Mount
batten bij Sjahrir had ondersteund; Sjahrir had Mountbatten beloofd 
het mogelijke te doen. Ook voor de Brits-Indische regering was het een 
pijnlijke zaak, die nu aan Londen was voorgelegd. Van Mook ver
zocht, ook in verband met andere soortgelijke problemen, te voor
komen dat de republikeinse regering de indruk kreeg in het buiten
land als regering te worden aanvaard; Mountbatten was het met dit 
betoog eens. In ieder geval zou Mountbatten al het mogelijke onder
nemen om Sjahrirs belofte aan hemzelf over rijstleveranties aan de 
betrokken steden op Java te doen verwerkelijken.
Van Mook deed verslag van de voorstellen die hij aan Sjahrir had 
overhandigd; hij geloofde dat, zelfs indien een overeenkomst zou wor
den bereikt, een militaire actie tegen allerlei gewapende groepen, die 
zich zouden verzetten, onontkoombaar zou zijn. Mountbatten zou be
vorderen dat heel Nederlands-Indië, met uitzondering van Java en 
Sumatra, per 1 juli geheel onder de uitsluitend Nederlandse verant
woordelijkheid zou terugkeren. Hiernaast zou vanaf een nader te be
palen datum Nederland vrijheid van militaire actie hebben onder eigen 
verantwoordelijkheid op Java, buiten de area’s die door de Britse 
troepen waren bezet; Nederland zou bij tegenslagen echter niet op 
Britse hulp kunnen rekenen. De Britse luchtmacht en marine zouden 
niet langer buiten de Britse area’s opereren, behoudens ten behoeve 
van de evacuatie en de geïnterneerden. Pogingen van Nederlands- 
Indische zijde om een beperkt aantal in feite onmisbare357 Japanse
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krijgsgevangenen te kunnen blijven benutten als arbeidskrachten, ook 
na afsluiting van de repatriëring door de Britten in de loop van juni, 
hadden geen succes, behoudens voor Batavia zolang daar nog Britse 
troepen zouden zijn.
Lord Killearn, die de besprekingen tussen Mountbatten en Van Mook 
bijwoonde, vatte de Britse politiek aldus samen: indien de Neder
landse regering de kern van de voorstellen aanvaardde, waarmee Van 
Mook naar Nederland was gegaan (met weglating overigens van de 
overeenkomst-vorm vanwege de constitutionele bezwaren), en indien 
er ondertussen niet „prohibitory demands” zouden komen om terug
trekking van de Britse troepen, speciaal uit Brits-Indië, dan had de 
Britse regering zich verbonden om op Java een Britse divisie te 
houden, totdat deze in november of december 1946 door een Neder
landse divisie uit Europa zou worden vervangen. Van Mook verklaar
de dat deze samenvatting niet juist was, waarop Killearn het probleem 
Sumatra aan de orde stelde, ten aanzien waarvan immers door de 
Nederlandse regering was afgeweken van de voorstellen waarmee 
Van Mook naar Den Haag was gegaan. Van Mook stelde hiertegenover 
dat Sumatra niet was opgenomen „in the Dutch proposals”. Mount
batten keerde hierop terug naar de vraag, of de Nederlandse divisie in 
november of december beschikbaar zou zijn. Van Mook antwoordde 
dat de nieuwe Nederlandse divisie zo vroeg mogelijk in 1947 zou 
arriveren; tot dan toe zouden versterkingen vanuit Menado en Ambon 
en een 500 man uit Nederland kunnen worden verkregen. Mount
batten concludeerde dat dan geen nieuwe Nederlandse eenheden 
voor Sumatra konden worden bestemd en dat dus slechts de thans 
aanwezige éne Nederlandse brigade voor Sumatra beschikbaar zou 
zijn. De gedachte dat Britse troepen vanwege de problemen met de 
evacuatie van de Japanse soldaten wel tot eind 1946 op Sumatra 
zouden blijven, was door de feiten achterhaald: eind juni 1946 zou die 
evacuatie gereed zijn. Als daarna ook de weinig talrijke geïnterneerden 
zouden zijn bevrijd, zouden alle Britse troepen worden teruggetrokken. 
De Japanse bewakers van de olievelden bij Palembang zouden eind 
juni zijn weggevallen; dan zouden er voor Sumatra nog slechts tijdelijk 
de twee Britse en de ene Nederlandse brigade over zijn. Mountbatten 
en Van Mook zouden het probleem Sumatra aan hun regeringen 
voorleggen. Van Mook tekende nog aan dat niets was bekend over het 
aantal geïnterneerden op Sumatra: het konden enige tienduizenden, 
maar ook honderdduizenden zijn; en hierbij kwam het probleem van 
de Indonesiërs die met de geallieerden in de betrokken steden hadden 
samengewerkt. In Londen nam men aan dat de geïnterneerden waar
schijnlijk eind juli zouden kunnen zijn bevrijd en dat dan een terug
trekking van de Britse troepen uit Sumatra onvermijdelijk zou wor
den.358
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Van Mook schreef aan Logemann dat het resultaat van Singapore 
„het beste (is), wat wij konden verwachten”. Maar de toestand was 
weinig rooskleurig. „Als wij geen vorm van overeenstemming bereiken, 
dan staan wij voor de vraag, hoe wij met onze beperkte militaire en 
materieele middelen de kracht zullen kunnen uitoefenen, die de ge
matigden het vertrouwen geeft eenerzijds in onze bescherming en 
anderzijds in onze goede bedoeling.” Er waren vele kwade kansen en 
het zou wel eens moeilijk worden „om aan onze actie tegenover de 
wereld die rechtvaardiging en dat uiterlijk te geven, waardoor inter
nationale inmenging kan worden voorkomen”.359 En in een bijgevoeg
de nota tot informatie van Logemanns opvolger360 betoogde Van 
Mook op internationale gronden en vanwege de machtsverhoudingen 
dat zonder directe erkenning van de republiek onderhandelingen 
vruchteloos zouden zijn; alleen dit zou in Indonesië vertrouwen geven, 
dat Nederland afstand deed van de koloniale gedachte. De huidige 
positie was afhankelijk van de bijna twee Brits-Indische divisies en 
van rond 25.000 man Japanse troepen; deze laatste zouden in juni/ 
juli verdwijnen, de eerste in november/december. Dan stond Neder
land er alleen voor; handhaving van de zeer beperkte huidige positie 
op Sumatra zou onmogelijk zijn. Indonesische hulptroepen en politie 
waren onmisbaar. Zou Nederland niet kunnen komen 'tot „onbewim
pelde erkenning van de republiek, zij het binnen een beperkt gebied”, 
dan dreigde een oorlogstoestand. „Na zorgvuldige overweging ben ik 
tot de conclusie gekomen, dat zoowel de ontwikkeling van zaken, als 
ons nog steeds bestaande tekort aan militaire en andere kracht een 
oplossing, die in eerste instantie en in hoofdzaak op geweld zou be
rusten, uitsluiten en gevaarlijk maken voor het Rijk en voor onze 
positie in de wereld.” Van Mook eindigde deze beschouwing met de 
achteraf niet ten volle houdbaar gebleken, maar toen, ten tijde van de 
formatie van het kabinet-Beel, alleszins relevante positiebepaling, dat 
ingeval de regering de weg van geweld zou inslaan, zijn taak aan een 
ander ware over te dragen.
In overeenstemming met de motie-Van Poll in de Tweede Kamer van 
7 mei, dat besprekingen met de Buitengewesten over een autonome 
bestuursorganisatie zouden moeten worden geopend, ging Van Mook 
tegen begin juli een conferentie met zulke vertegenwoordigers te 
Malino voorbereiden.361 De verdere ontwikkelingen worden steeds 
meer voor de formatiegeschiedenis van het kabinet-Beel van belang 
en moeten worden behandeld in het volgende deel van deze serie, ge
wijd aan de geschiedenis van het kabinet-Beel.
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HET BUITENLANDS BELEID

X

Hoewel het voor iedereen zonneklaar was dat na de bevrijding de weg 
terug naar de neutraliteitspolitiek van vóór 1940 behoorde te blijven 
afgesneden, heeft het parlement in de periode 1945-1946 geen af
zonderlijk debat gewijd aan de vraag, hoe nu verder. Alleen over de 
toetreding van Nederland tot de Verenigde Naties is uitvoerig in de 
Kamers gesproken, waarbij in de Tweede Kamer tevergeefs is getracht 
enige helderheid te krijgen over de toekomstige buitenlandse politiek. 
Het standpunt van het kabinet was: afwachten hoe de internationale 
situatie zich zou ontwikkelen. Vandaar dat in de regeringsverklaring 
van 27 juni 1945 uitsluitend werd gesproken over de deelneming aan 
de oorlog tegen Japan, het herstel van het internationale handels
verkeer, de voorlichting, de buitenlandse dienst en vooral de ver
houding tot Duitsland.1 Vandaar ook dat in de Nota omtrent een 
aantal punten van Regeringsbeleid een paragraaf over het buitenlands 
beleid ontbrak.
In dit hoofdstuk wordt daarom niet gesproken over de fundamenten 
van een nieuw buitenlands beleid, maar komen voornamelijk aspecten 
aan de orde, waarvan het belang duidelijk was gelegen in de concrete 
situatie van de jaren 1945-1946. Dit laatste geldt met name voor de 
verhouding tot Duitsland en in mindere mate voor de goedkeuring 
van het Handvest van de Verenigde Naties en het op gang brengen 
van de Benelux. Kwesties die in de sfeer liggen van het internationale 
handelsverkeer, blijven op de Benelux na hier buiten beschouwing, 
omdat zij genoegzaam zijn behandeld in hoofdstuk V paragraaf 6; 
men denke hierbij vooral aan Nederlands toetreding tot de Overeen
komsten van Bretton Woods. Alvorens evenwel over te gaan tot de 
behandeling van de bovengenoemde kwesties, volgt eerst een korte 
schets van de internationale situatie, waarin Nederland zich na de be
vrijding zag gesteld.

1. De internationale situatie2

Toen Hitler op 22 juni 1941 de Sovjet-Unie binnenviel, stonden alleen 
nog in Libië geallieerden tegenover Duitse troepen. In oktober 1941

Aantekeningen op pag. 715.
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ging het Amerikaanse Congres ermee akkoord dat de Lend Lease Bill 
van 8 maart 1941, dank zij welke de Britse oorlogvoering economisch 
mogelijk werd, ook tot de Sovjet-Unie werd uitgestrekt. Kort daarna 
volgde de intrede van de Verenigde Staten in de oorlog. Dit geschiedde 
door de Japanse overval op 7 december 1941 op de Amerikaanse 
oorlogshaven Pearl Harbour op Hawaii en door de oorlogsverklaringen 
van Duitsland en Italië. De Amerikaanse regering kende prioriteit toe 
aan de oorlogvoering tegen Duitsland.
De Duitse aanvalskracht kwam in 1941 ten einde door het invallen van 
de winter; in de tweede helft van 1942 brak zij bij Stalingrad, waar in 
februari 1943 het zesde Duitse leger capituleerde. De Japanse aan
valskracht bereikte haar grenzen, toen in mei 1942 de invasievloot 
tegen Australië in de Koraalzee werd verslagen.
Overeenkomstig de door de Britse regering voorgestane strategie 
volgde in november 1942 de geallieerde invasie van het westen van 
Noord-Afrika, waar de Franse, onder het regime van Vichy ressor
terende troepen geen verzet van enige betekenis boden. Montgomery, 
toen opperbevelhebber van de Britse troepen in Egypte, versloeg te 
zelf der tijd de Duitse troepen in Libië. In mei 1943 gaven de Duitse 
troepen in Tunis zich over.
In deze zelfde maand besloten de Amerikaanse president Roosevelt 
en de Engelse premier Churchill dat de invasie in Normandië niet in 
1943 plaats kon hebben, wat grote ontstemming in Moskou zou wek
ken. Zij bepaalden dat die invasie in mei 1944 zou geschieden en 
dat, inzover hiermee verenigbaar, de door Churchill bepleite operaties 
in Sicilië en Italië zouden worden uitgevoerd. Aan de tijdsbepaling, 
mei 1944, die officieel op 29 november 1943 tijdens de conferentie van 
Teheran aan Stalin werd meegedeeld, is sedertdien door de Ameri
kaanse regering strak vastgehouden. Voor Churchill had deze tijds
bepaling meer een indicatieve betekenis en mocht zij nodig blijkende 
operaties in Italië of in het oosten van de Middellandse Zee niet ver
hinderen of frustreren; maar Churchill kon hiervoor bij Roosevelt 
geen medewerking meer krijgen.
De invasie van Sicilië en Italië volgde in juli 1943; Koning Victor 
Emanuel en maarschalk Badoglio zetten Mussolini af en capituleerden 
op 3 september. De geallieerde troepen waren en bleven ontoereikend 
om de taaie Duitse weerstand, eerst ten zuiden en na juni 1944 ten 
noorden van Rome, te doorbreken; Mussolini kon eind september
1943 zijn „republiek van Salo” (Garda-meer) opzetten. Pas op 21 
april 1945 viel Bologna, een week vóór de Duitse capitulatie in 
Italië.
Medio 1944 had de Sovjet-Unie haar vooroorlogse grenzen op menig 
punt bereikt of overschreden. Eind juli naderden de Russisische troe
pen Warschau en op 1 augustus begon het Poolse nationale verzet
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de opstand ter bevrijding van Warschau, zonder overigens overleg met 
de Sovjet-Unie te hebben gevoerd. Niet alleen dat de Russische troe
pen passief bleven, Stalin weigerde op herhaald verzoek van Roosevelt 
en Churchill mee te werken aan droppings van wapens en voorraden; 
pas toen het te laat was, liet hij enige ondersteuning toe. De Duitse 
pantserdivisies hebben het Poolse verzet dientengevolge kunnen ver
pletteren; het kwam op 2 oktober ten einde. Drie maanden later 
trokken de Russische troepen de puinhopen van Warschau binnen. In 
september 1944 capituleerden Finland en Roemenië en was Bulgarije 
in Russische handen.
In het westen leidde de invasie van Normandië, die op 6 juni 1944 
begon, tesamen met die van ongeveer een maand later aan de Franse 
Rivièra in september tot de bevrijding van het overgrote deel van 
Frankrijk en tot die van België en Zuid-Nederland. Mede door het 
Duitse Ardennenoffensief van medio december duurde het tot 7 maart 
1945, alvorens de Rijn kon worden overgestoken. Al spoedig hierna 
stortte de Duitse westelijke verdediging ineen en in april bereikten de 
geallieerden over een grote breedte de Elbe, die hier en daar werd 
overgestoken.
Op 12 januari 1945, drie dagen nadat Hitler het Ardennenoffensief 
had moeten opgeven, begon de Russische aanval in Polen. In februari 
waren de Duitsers verdreven uit geheel Polen, uit het Silezische in
dustriegebied en uit Boedapest. Echter pas in de tweede helft van 
april braken de Russische legers na zware gevechten door aan de 
benedenloop van de Oder en konden zij ver in westelijke richting 
oprukken. De opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten 
Eisenhower liet zeer tegen de zin van Churchill de verovering van 
Berlijn en Praag over aan de Russische troepen.
Montgomery haastte zich om op 2 mei Lübeck te veroveren ten einde 
te voorkomen dat Denemarken door Russische troepen zou worden 
bevrijd. Nadat eerste contacten in Bern gedurende februari om tot 
een Duitse capitulatie te komen vlak voor het overlijden van Roose
velt (12 april 1945) tot felle, van gebrek aan elk vertrouwen in Roose
velt en Churchill getuigende reacties van Stalin en zijn minister van 
Buitenlandse Zaken Molotov hadden gevoerd, kwam de onvoorwaar
delijke capitulatie van Duitsland op alle fronten op 7 mei 1945 te 
Reims tot stand. Op Russisch verlangen werd zij daags daarna te Ber
lijn herhaald, waarna ook Stalin de overwinning proclameerde. Op 
5 juni maakten de geallieerde bevelhebbers in naam van hun rege
ringen de capitulatievoorwaarden bekend; hun regeringen namen het 
hoogste gezag in Duitsland over.
Vergeefs trachtte Churchill Roosevelts opvolger Truman te bewegen 
om, anders dan Eisenhower van plan was, de geallieerde troepen die 
in Midden-Duitsland een groot deel van de aan de Sovjet-Unie toe-
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gewezen bezettingszone hadden bevrijd, voorlopig niet terug te trekken 
in afwachting van nieuwe politieke afspraken. Eind april deed Chur
chill, vooral in verband met de moeilijkheden over de samenstelling 
van een voorlopige Poolse regering, een dringend beroep op Stalin. 
„There is not much comfort in looking into a future where you and 
the countries you dominate, plus the Communist parties in many 
other states, are all drawn up on one side, and those who rally to the 
English-speaking nations and their associates and dominions are on 
the other. It is quite obvious that their quarrel would tear the world to 
pieces and that all of us leading men on either side who had anything 
to do with that would be shamed before history. Even embarking on 
a long period of suspections, of abuse and counter-abuse, and of 
opposing policies would be a disaster hampering the great develop- 
ments of world prosperity for the masses which are attainable only 
by our trinity.”3 Twee weken later schreef Churchill aan Truman 
bij het naderen van de conferentie van Potsdam over zijn bezorgdheid 
omtrent de Russiche politiek en haar troepenmacht. „What will be the 
position in a year or two, when the British and American armies 
have melted and the French has not yet been formed on any major 
scale, when we may have a handful of divisions, mostly French, and 
when Russia may choose to keep two or three hundred on active 
service? An iron curtain is drawn upon their front. We do not know 
what is going on behind.”4
Toen Churchills minister van Buitenlandse Zaken Eden medio sep
tember 1941 in Moskou besprekingen voerde met Stalin, was al over
duidelijk dat de Sovjet-Unie de gebieden, die haar door Nazi-Duits- 
land in 1939 waren toegekend, na de oorlog wenste te behouden. 
Naar aanleiding hiervan schreef Churchill dat de beginselen van het 
Atlantic Charter „ought not to be construed so as to deny Russia the 
frontiers she occupied when Germany attacked her”.5 De Sovjet-Unie 
hield niet op te insisteren dat zij zich in Europa slechts omringd wilde 
zien met landen, welker vriendschap voor haar zou zijn verzekerd, een 
uitgangspunt dat in landen als Polen en Roemenië onverenigbaar was 
met de vestiging van een democratie naar westers model.
Engeland en de Verenigde Staten zagen zeer wel in dat de Sovjet-Unie 
na de Duitse nederlaag oppermachtig zou zijn in Europa, temeer daar 
zij ervan uitgingen dat na die nederlaag de Amerikaanse legers 
niet meer voor lange tijd in Europa zouden blijven. Churchill hechtte 
er echter aan al het mogelijke te doen om nog zoveel mogelijk tegen
wicht in Europa op te bouwen. Vandaar dat hij steun gaf aan het 
streven van generaal De Gaulle en diens „La France libre” dat Frank
rijk bij de bevrijding politiek niet zou worden geïdentificeerd met het 
Vichy-regime van maarschalk Pétain. Vandaar dat hij te Dumbarton 
Oaks, waar de Verenigde Staten, Engeland, de Sovjet-Unie en China in
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de nazomer van 1944 een ontwerp opstelden voor de nieuwe volkeren
organisatie, en op de conferentie van de Grote Drie te Jalta in fe
bruari 1945 wist te verzekeren dat aan Frankrijk de juridische status 
van grote mogendheid werd toegekend. Vandaar zijn streven naar 
westelijke operaties vanuit de Middellandse Zee. Vandaar de af
spraken medio 1944 met Stalin, waarmee Roosevelt aarzelend had 
ingestemd, en aangevuld medio oktober 1944 bij zijn tweede bezoek 
aan Moskou, welke afspraken een verdeling tussen Engeland en de 
Sovjet-Unie van Zuid-Oost-Europa in invloedssferen behelsden. 
Roosevelt verwachtte evenwel weinig van de mogelijkheden om in 
Europa een tegenwicht tegen de Sovjet-Unie te vormen. Hij gaf 
prioriteit aan de totstandkoming van een goede verstandhouding 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, waarvan zijns inziens 
de veiligheid in de wereld afhing. Hij wenste de Verenigde Staten en 
hun troepen tot geen prijs te zien betrokken in de politieke problemen 
van Zuid- en Oost-Europa en de Amerikaanse militaire leiders oefen
den zware druk uit, opdat Roosevelt Stalin zou willen bewegen na de 
Duitse nederlaag mee te doen aan de oorlog tegen Japan, die volgens 
de prognoses van begin 1945 nog anderhalf jaar zou kunnen duren.
Ten aanzien van dit laatste punt kwam het te Jalta tot een ruil. Stalin 
verklaarde zich bereid enkele maanden na de capitulatie van Duits
land zijn legers in te zetten in de strijd tegen Japan. Als tegen
prestatie eiste hij in Azië gebiedsuitbreiding en bepaalde voorrechten. 
Enige tijd later bleek de Russische deelneming aan de oorlog tegen 
Japan overbodig als gevolg van de atoombom. In feite verklaarde de 
Sovjet-Unie de oorlog aan Japan op 9 augustus 1945, toen de tweede 
atoombom was gevallen; de in Jalta beloofde tegenprestaties zijn door
gegaan.

De machtspolitieke situatie in Europa in de zomer van 1945 werd 
gekenmerkt door de machtswil van de Sovjet-Unie, die toen een po
pulariteit genoot, die zij nimmer had gekend en ook al weer vrij 
spoedig zou verliezen. De Sovjet-Unie had forse gebiedsuitbreiding 
verworven ten koste van Polen, de Baltische staten, Finland, Oost- 
Praisen, Roemenië en Tsjecho-Slowakije (Ruthenië). Omtrent de west
grens van Polen had zij een uitgesproken standpunt: deze moest de 
loop van de Oder en Neisse volgen, wat een opschuiving van Polen 
naar het westen betekende als compensatie voor het gebiedsverlies in 
het oosten en wat verdrijving van de Duitse bewoners met zich bracht. 
Zij bezette verder Polen, Tsjecho-Slowakije, Roemenië en Bulgarije en 
zij was een van de bezettende mogendheden in Duitsland en Oostenrijk. 
Ten aanzien van de bezetting van wat van Duitsland overbleef na ver
vulling van de Russische territoriale wensen, kwamen de Grote Drie 
te Jalta tot overeenstemming, nadat hierover reeds vanaf 1943 overleg
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was gevoerd. Aanvankelijk waren drie bezettingszones voorzien: een 
Amerikaanse, een Britse en een Russische. Te Jalta werd nog een 
vierde bezettingszone gecreëerd, nl. een Franse, die werd afgesplitst 
van de Amerikaanse en Britse; de Sovjet-Unie wilde hiervoor niets 
afstaan. De vier bezettende mogendheden hadden „supreme authority” ; 
het beleid was toevertrouwd aan de geallieerde Controle-Raad, ge
vormd door de commandanten van de bezettende mogendheden. 
Berlijn werd een gemeenschappelijke bezettingszone, met een gemeen
schappelijke commandantuur, verdeeld in vier sectoren.
In Oostenrijk werd de ontwikkeling een andere dan die in Duitsland. 
Ook in Oostenrijk zouden vier bezettingszones en een gemeenschap
pelijke zone in Wenen komen; de vier bezettende mogendheden zouden 
ook hier de „supreme authority” vormen. De grenzen van de zones 
waren nog niet bepaald, toen Oostenrijk werd bevrijd en zolang dit 
niet was gebeurd, weigerde de Sovjet-Unie geallieerden in Wenen toe 
te laten. Inmiddels had de Sovjet-Unie wel op 29 april 1945 een voor
lopige Oostenrijkse regering onder dr. Karl Renner gevormd. De een
zijdigheid van deze beslissing heeft terecht protest opgeroepen bij 
Churchill en Truman. Maar het feit dat een Oostenrijkse regering 
bestond met een ervaren staatsman aan het hoofd, heeft de eenheid van 
Oostenrijk behouden.
Finland en Joegoslavië zijn aan Russische bezetting ontsnapt. In 
Finland waren de voorwaarden aanwezig voor een zelfstandig bewind, 
dat niet vijandig zou zijn jegens de Sovjet-Unie. In Joegoslavië woedde 
tijdens de Duitse bezetting een burgeroorlog tussen het Servische verzet 
onder generaal Mihailovitch, minister in het kabinet van Koning 
Peter, en de partisanen van Tito. Deze laatsten riepen een commu
nistische organisatie in het leven, die eind 1943 zichzelf tot regering 
proclameerde onder afschaffing van de monarchie. Sedertdien werd 
alleen Tito door de Britse regering geholpen. Britse pogingen om een 
compromis tussen Tito en de Koning te bereiken slaagden slechts 
op papier en pogingen om oppositiepartijen te organiseren voor de ver
kiezingen van 11 november 1945 werden verhinderd. De ontwikke
ling in Joegoslavië is dus niet teweeg gebracht door Russische politiek. 
Griekenland werd door Engeland bevrijd. In december 1944 brak een 
burgeroorlog uit in navolging van de ontwikkelingen in Joegoslavië; 
het door Churchill bevolen harde Britse optreden verhinderde een 
communistische omwenteling.
Het regime, gevestigd in Roemenië, werd bepaald door de interventie 
van de Russische plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken 
Vychinski in Boekarest eind februari 1945, waardoor een op 23 
augustus 1944 door Koning Michael gevormd coalitiekabinet ver
dween en een kabinet-Grozea van overwegend communistische signa
tuur totstandkwam.
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In Bulgarije strandde samenwerking tussen communisten en de agra
rische partij op de geweldplegingen van de eerste tegen de tweede, 
zolang zij zelfstandigheid geldend maakte.
In Hongarije volgde na de bevrijding in mei 1945 op een toestand van 
volledige chaos een coalitiekabinet, evenals zulks het geval was in 
Tsjecho-Slowakije.
In al deze landen waren het echter de communisten die beschikten 
over de politie en over de rechtszekerheid van de niet-communistische 
leiders.

De verhoudingen in Polen, om welk land de Tweede Wereldoorlog 
was uitgebroken, werden sedert juli 1944 beheerst door de Russische 
eis dat de kern van de Poolse regering moest worden gevormd door 
het zgn. Lublin-Comité. Dit Comité was het Comité van Nationale 
Bevrijding, dat vanuit de overwegend communistische Poolse Nationale 
Raad op 21 juli 1944 was ingesteld en op 28 juli door de Sovjet- 
Unie was erkend. Bierut werd voorzitter.
De erkenning door de Sovjet-Unie had direct plaats, nadat Stalin 
gevolg had gegeven aan Roosevelts verzoek Mikolajczyk, de leider 
van de agrarische partij en voorzitter van de Poolse regering in 
Londen, te ontvangen. Terwijl zich in Warschau het drama van de 
Poolse opstand voltrok, had Mikolajczyk uitzichtloze gesprekken met 
Stalin en Bierut; aan Mikolajczyk werd het premierschap van een 
licht verbreed Lublin-Comité aangeboden, wat deze verontwaardigd 
afwees. Toen Churchill in oktober 1944 Moskou bezocht, herleefde 
tussen Mikolajczyk en het Lublin-Comité het overleg. Daar de leden 
van de Poolse regering in Londen zijn houding echter te meegaand 
vonden, trad Mikolajczyk op 21 november 1944 als premier af.
Te Jalta was Polen een hoofdonderwerp. Men werd het niet eens over 
de thans door Stalin gestelde eis dat de westelijke Neisse de grens 
zou zijn tussen Polen en Duitsland. De aard van het regime vóór de 
te houden verkiezingen werd nog gewichtiger geoordeeld; Stalin 
stelde dat vrije verkiezingen binnen één maand mogelijk zouden zijn. 
Terwijl vaststond dat de tegenstellingen tussen de communisten en de 
nationale Poolse verzetsbeweging toenamen, beklemtoonde Stalin de 
veiligheid, nodig achter de rug van de Russische troepen. Het resultaat 
van Jalta was de proclamatie dat de voorlopige Poolse regering zou 
moeten worden „reorganised on a broader democratie basis, with the 
inclusion of democratic leaders from Poland itself and from Poles 
abroad”.6
Te Moskou zou het overleg worden voortgezet. De nieuwe verbrede 
regering zou zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar moeten 
houden „free and infettered elections . . .  on the basis of universal 
suffrage and secret ballot. In these elections all democratic and anti-
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Nazi parties shall have the right to take part and to put forward 
candidates.”7 De interpretatie van deze formules leidde prompt tot 
meningsverschillen; de Poolse regering in Londen weigerde verder 
elke medewerking, nadat in maart zestien Poolse leiders van het 
nationale verzet, die onder garanties van hun veiligheid waren uit
genodigd voor politieke besprekingen in Moskou, werden gearresteerd 
toen zij zich meldden.
Het vele beraad kon slechts tot een schijnoplossing leiden. In de laatste 
week van mei 1945 stuurde Truman zijn medewerker Hopkins naar 
Stalin om onder meer te trachten uit de impasse rond het Poolse 
regime te komen. Hopkins bereikte dat Stalin Mikolajczyk en een 
aantal andere niet tot de Lublin-regering behorende Polen voor over
leg zou uitnodigen; Mikolajczyk persoonlijk bleek op aandrang van 
Churchill tot medewerking bereid. De medio juni gehouden bespre
kingen leidden ertoe dat van de twintig ministerszetels zes toevielen 
aan onafhankelijke Polen, onder wie Mikolajczyk. Op 5 juli erkenden 
Truman en Churchill de nieuwe Poolse regering van nationale een
heid.
De populariteit van Mikolajczyks agrarische partij nam toe en zij 
weigerde op 7 oktober 1945 aan de coalitie mee te doen, hetwelk in 
de zomer van 1946 tot een onverzoenlijk duel tussen deze partij en de 
communistische voerde; duizenden leden van de agrarische partij 
werden gearresteerd en de medio januari 1947 gehouden verkiezingen 
hadden met de te Jalta door Roosevelt en Churchill bedoelde vrije 
verkiezingen weinig gemeen.

Ten slotte het probleem Duitsland. Verschillende malen is hierover 
tussen de geallieerde leiders van gedachten gewisseld. Roosevelt bleek 
in 1943 op de conferentie van Teheran bereid tot een gedragslijn, die 
tegemoet zou komen aan Stalins wens dat Duitsland moest worden 
„broken up so that she could not reunite”.8 In dit licht werden voor
stellen besproken die onder meer een politieke opdeling van Duitsland 
beoogden.
Roosevelt en Churchill aanvaardden op 15 september 1944 te Quebec 
in principe dat de getroffen landen voor hun herstel machines uit 
Duitsland zouden kunnen weghalen, dat de zware industrie in Saar- 
en Ruhrgebied zou worden geliquideerd, dat deze beide gebieden onder 
internationaal gezag zouden komen en dat Duitsland aldus zou wor
den „a country primarily agricultural and pastoral in its character.”9 
Zij kwamen echter al spoedig terug op hun beginselbesluit, maar de 
meer harde lijn heeft niet alleen de richtlijnen voor het optreden van de 
westelijke bezettingsmacht, doch ook de verwachtingen van de Sovjet- 
Unie beïnvloed.
In Jalta werd alleen over het principe van de Duitse schadever-
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goedingsplicht een besluit genomen. De Sovjet-Unie rekende op om
vangrijke Duitse herstelprestaties tot een omvang van 20 miljard 
dollar, waarvan de helft ten gunste van de Sovjet-Unie. Wat de vorm 
betreft, verlangde de Sovjet-Unie kapitaalgoederen en arbeidsdiensten 
en jaarlijkse leveringen uit de lopende productie. In twee jaar moesten 
Duitse kapitaalgoederen worden overgebracht naar de op herstel- 
leveringen rechthebbende landen; hierbij moest tevens worden bereikt 
dat de capaciteit van de Duitse zware industrie zou worden terug
gebracht tot één vijfde van de vroegere. Toch moest een deel van de 
Duitse herstelleveringen voortkomen uit de resterende productie
capaciteit.
Het bedrag van 20 miljard werd aangegeven als indicatie (discussie
basis) voor een te Moskou te vestigen „Reparations Commission”, 
maar Churchill en Eden stonden op het standpunt dat, hangende de 
gedachtenwisseling over de Duitse schadevergoeding, naar buiten „no 
figure of reparation should be mentioned”.10
De „Allied Commission on Reparations” te Moskou, gehinderd door 
de Russische weigering om Frankrijk in de commissie vertegen
woordigd te doen zijn, was er niet uitgekomen toen de Grote Drie 
van 17 juli tot 2 augustus 1945 in Potsdam bijeenkwamen. Het pro
bleem van de herstelleveranties werd mede bemoeilijkt, doordat de 
westelijke landen onder oorlogsbuit alleen het militaire materieel in 
enge zin verstonden, terwijl de Sovjet-Unie alle industriële installaties, 
die voor militaire doeleinden waren gebruikt, eronder bracht, zodat 
er in de Russische zone bijna niets over zou blijven aan installaties, die 
voor herstelleveranties zouden kunnen dienen. In Potsdam is een com
promis gesloten. Enerzijds aanvaardde Stalin dat elke bezettende mo
gendheid allereerst uit de eigen zone de haar toekomende herstelleve
ringen zou halen en dat de Sovjet-Unie additioneel een percentage 
(25%) zou krijgen van de in het Ruhrgebied te ontmantelen installaties, 
ten dele (drie vijfden van die 25%) tegen contraprestatie, terwijl de 
vraag hoeveel installaties in het Ruhrgebied zouden worden ontmanteld 
ter beoordeling bleef aan de Britse autoriteiten. Anderzijds aanvaard
den Truman en Bevin, de minister van Buitenlandse Zaken in het 
Labour-kabinet van Attlee, die kort tevoren Churchill als premier was 
opgevolgd, dat de in feite reeds door Polen bestuurde Duitse gebieden 
tussen Oder en westelijke Neisse, die de jure dus tot de Sovjet- 
bezettingszone behoorden, niet hiertoe zouden worden gerekend; in 
feite kwam dit neer op erkenning van de Oder-Neisse-grens, al werd 
toegevoegd dat de vredesconferentie nog over de grenzen moest be
slissen.
Over jaarlijkse herstelbetalingen uit de lopende productie van de drie 
westelijke zones aan de Sovjet-Unie werd geen overeenstemming be
reikt. De afhankelijkheid van West-Europa allereerst van het herstel
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van de Duitse kolenexport was een urgent probleem; en uit de lo
pende productie moest in eerste instantie de noodzakelijke import 
worden betaald. Over het gebruik van Duitse arbeidskracht voor 
herstel is te Potsdam niet meer gesproken. Ten aanzien van de schade
claims van andere landen dan de Sovjet-Unie en Polen werd bepaald 
dat de claims uit de westelijke zones zouden worden voldaan en dat op 
een bijeenkomst van deze landen een nadere verdeling van de per
centages over de verschillende landen tot stand moest komen.
Het Russische verlangen dat een vier-mogendheden-bezettingsregime 
voor het Ruhrgebied werd ingesteld, werd vanwege de afwezigheid 
van Frankrijk te Potsdam verwezen naar de ten behoeve van de op
stelling van de vredesverdragen op te richten Raad van Ministers van 
Buitenlandse Zaken, waarin de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, 
Engeland, China en Frankrijk zouden zijn vertegenwoordigd.
De gedachte van een regeling tot politieke opdeling van Duitsland had 
in Jalta plaats gemaakt voor het probleem van de herstelbetalingen, 
dat zonder Duitse eenheid niet oplosbaar was. In Potsdam werd op
nieuw geproclameerd dat de slechts met unanimiteit tussen de Grote 
Vier beslissende Controle-Raad op zoveel mogelijk uniforme wijze het 
hoogste gezag zou uitoefenen en de economische eenheid van Duits
land zou erkennen, doch in feite was reeds toen de uiteenlopende ont
wikkeling in de Russische en in de westelijke zones op volle gang. In 
Potsdam werd besloten vooralsnog niet over te gaan tot de vorming 
van een centrale Duitse regering; er zouden slechts enige Duitse be
stuursdiensten komen, die via secretarissen-generaal onder leiding van 
den Controle-Raad zouden staan.
Frankrijks toetreding tot de Raad van Ministers van Buitenlandse 
Zaken en tot de reeds in Jalta geschapen Reparations-Commission was 
afhankelijk gemaakt van erkenning door Frankrijk van de besluiten 
van Potsdam; deze erkenning geschiedde onder belangrijke voor
behouden bij een memorandum van 14 september 1945; Frankrijk 
heeft ingevolge de voorbehouden de instelling van centrale Duitse 
bestuursdiensten verhinderd.
De Controle-Raad kwam op 30 juli 1945 voor het eerst te Berlijn bij
een, Hij kondigde op 20 september het bezettingsstatuut af. De vraag 
van de herstelleveranties leidde tot een plan van de Raad van 26 maart 
1946; nog in die maand vond de eerste grote leverantie aan de Sovjet- 
Unie plaats. Maar op 4 mei 1946 schorste generaal Lucius Clay, de 
militaire gouverneur van de Amerikaanse zone, alle herstelleveranties 
uit de Amerikaanse zone op, totdat zou zijn verzekerd dat Duitsland 
feitelijk als economische eenheid zou worden behandeld in overeen
stemming met de daarvoor getroffen regelingen. Dientengevolge lag 
de Controle-Raad stil; hij is niet herleefd. De gezamenlijke comman-
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dantimr voor Berlijn stagneerde vanaf 4 oktober 1946 en eindigde in 
1948.
Op 11 september 1945 kwam de in Potsdam ingestelde Raad van 
Ministers van Buitenlandse Zaken voor het eerst bijeen. De Sovjet- 
Unie ging ervan uit dat de Raad de teksten zou vaststellen, die de 
grote mogendheden voor alle United Nations zouden totstandbren- 
gen. De Angelsaksische landen eisten daarentegen dat over voor
bereide teksten zou worden beslist door alle landen, ook de kleine, 
die de oorlog hadden verklaard. Ingevolge het besluit van Potsdam 
zouden ook Frankrijk en China deel uitmaken van de Raad voor wat 
betrof het opstellen van vredesverdragen met landen, waarmee zij de 
wapenstilstandsovereenkomst mede hadden ondertekend; voor Frank
rijk waren dit de verdragen met Italië en Duitsland. De Raad beslooi 
eerst dat Frankrijk en China ook aan de beraadslagingen over de 
vredesverdragen met de andere landen (Finland, Roemenië, Bulgarije 
en Hongarije) zouden kunnen meedoen, maar op 22 september kwam 
Molotov hierop terug. Om over het vredesverdrag met Italië te be
raadslagen stelde hij als voorwaarde erkenning door de westelijke 
mogendheden van het Grozea-regime in Roemenië en het regime in 
Bulgarije, alsmede instelling van een „Allied Control Council” voor 
Japan. Ten aanzien van Italië verlangde Molotov Triest voor Joego
slavië en een trusteeship voor de Sovjet-Unie over de Italiaanse 
kolonie Tripolitanië, welke verlangens door de andere grote mogend
heden werden afgewezen. Op 3 oktober werd de bijeenkomst van de 
Raad gesloten zonder dat een ander resultaat was bereikt dan een 
verscherping van de tegenstellingen.
De Raad kwam op 16 december 1945 te Moskou opnieuw bijeen. 
Molotov begon met het probleem van de procedure voor en de par
tijen in de vredesverdragen. Stalin aanvaardde ten slotte een lijst van 
21 staten-partijen in alle vredesverdragen, maar de vredesconferentie 
zou met twee derden meerderheid aanbevelingen mogen doen aan de 
grote mogendheden, die dan de vredesverdragen zouden sluiten. Over 
de wenselijkheid van een verbreding van het kabinet in Roemenië 
werd overeenstemming bereikt, over Bulgarije niet. Over Japan stemde 
de Sovjet-Unie in met de Amerikaanse voorstellen. Stalin beloofde 
de Nationale Chinese regering te steunen.
De vergadering in Moskou werd op 7 januari 1946 te Londen gevolgd 
door de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Ver
enigde Naties, waar een Russische klacht tegen Britse troepen in 
Griekenland en in Indonesië en een Iraanse klacht over het hand
haven van Sovjettroepen in Iran tot bittere debatten voerden.
Op 5 maart hield Churchill te Fulton in Missouri in aanwezigheid 
van Truman zijn befaamde rede. „A shadow has fallen upon the 
scenes so lately lighted by the Allied victory . . .  From Stettin in the
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Baltic to Triëst in the Adriatic, an iron curtain has descended across 
the Continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient 
States of Central and Eastern Europe . .  . This is certainly not the 
Liberated Europe we fought to build up. Nor is it one which contains 
the essentials of permanent peace.”11
Inmiddels gingen de plaatsvervangers van de ministers van Buiten
landse Zaken te Londen aan het werk om de vredesverdragen op te 
stellen, maar vorderingen werden nauwelijks gemaakt. Een nieuwe 
vergadering van de Raad van Ministers bleek nodig; zij had plaats op 
25 april 1946 te Parijs. Thans aanvaardde Molotov dat Frankrijk 
aan alle beraadslagingen meedeed; China deed niet mee. Molotov 
verlangde een gezamenlijk Russisch-Amerikaans trusteeship over Tri- 
politanië, wat Bevin afwees. Over Triëst en Venezia Giulia was geen 
overeenstemming mogelijk. Ook een door de Verenigde Staten voor
gesteld Donau-statuut werd door Molotov opgevat als een nieuw be
wijs van imperialisme. Maar op een aantal tot dan toe omstreden pun
ten werden vorderingen gemaakt. De conferentie moest op 16 mei 
worden verdaagd tot 15 juni. Vanaf 27 juni 1946 bleek Molotov tot 
concessies bereid. De Dodekanesos kon naar Griekenland gaan. Over 
de Italiaanse koloniën zou over een jaar zo nodig de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties beslissen. Triëst zou een „free 
territory” worden. De vredesconferentie zou tegen 29 juli worden 
bijeengeroepen. De westelijke ministers stemden in met Italiaanse 
herstelleveranties 'ten belope van honderd miljoen dollar. Molotov 
liet de andere claims over ter beslissing van de vredesconferentie. Ook 
over de vraag wie de procedureregels zou vaststellen, werd een com
promis bereikt; de Raad van Ministers zou regels suggereren, de con
ferentie moest beslissen. Op 12 juli kon het beraad worden afgesloten. 
De vredesconferentie voor de verdragen met Italië, de Balkanstaten 
en Finland werd gehouden van 29 juli tot 15 oktober 1946; zij zou 
toch weer de oost-west-tegenstelling doen toenemen.

2. De goedkeuring van het Handvest van de Verenigde Naties

Het Handvest van de Verenigde Naties is in het kort als volgt tot
standgekomen. Op 14 augustus 1941 ondertekenden Roosevelt en 
Churchill het Atlantic Charter; hierin werden de na-oorlogse beginse
len geformuleerd, die Engeland en de Verenigde Staten stelden als 
doeleinden van de toen nog alleen door Engeland en zijn dominions 
gestreden oorlog tegen Duitsland en Italië. Op een internationale 
bijeenkomst te Londen sloten op 24 september 1941 alle regeringen 
van de landen die toen met de asmogendheden in oorlog waren, dus 
inclusief de Sovjet-Unie, zich hierbij aan. Na de intrede van de Ver
enigde Staten in de oorlog werd deze associatie te Washington in een
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Verklaring van Verenigde Naties bevestigd, op 1 januari eerst door de 
Grote Vier en daags hierna door 22 geallieerde landen; in de loop 
van de komende jaren zou het aantal adherenten zich gestaag uit
breiden. Voor de Verenigde Naties zou ingevolge de besluiten van de 
Grote Vier op de conferentie van Moskou in oktober 1943 een or
ganisatie in het leven worden geroepen, die zou berusten op de be
ginselen van souvereine gelijkheid van alle vredelievende staten en 
waaraan alle zodanige staten konden deelnemen ter handhaving van 
de internationale vrede en veiligheid.
Om de oprichting van de organisatie voor te bereiden kwamen de Grote 
Vier van 21 augustus tot 7 oktober 1944 in Dumbarton Oaks bij 
Washington op initiatief van de Amerikaanse regering bijeen. Uit
gangspunt voor de besprekingen vormden de „United States Tentative 
Proposals for a General International Organisation”. Gezien de ge
spannen verhouding tussen China en de Sovjet-Unie werden de be
sprekingen in twee reeksen gehouden: eerst tussen de Verenigde 
Staten, Engeland en de Sovjet-Unie (21 augustus-28 september), 
daarna tussen de Verenigde Staten, Engeland en China (29 september- 
7 oktober).
In Dumbarton Oaks bereikten de Grote Vier overeenstemming over de 
inrichting van de organisatie, behalve ten aanzien van de uitoefening 
van het stemrecht in de Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad zou 
komen te bestaan uit elf leden: vijf permanente (Verenigde Staten, 
Engeland, Sovjet-Unie, China en Frankrijk) en zes niet-permanente. 
Hij zou de voornaamste verantwoordelijkheid voor de handhaving 
van internationale vrede en veiligheid gaan dragen; hij zou in eerste 
instantie voorzieningen moeten treffen voor een vreedzame regeling van 
geschillen en in het uiterste geval een dwangactie in werking stellen, 
waartoe de leden van de organisatie hem zo nodig gewapende strijd
krachten ter beschikking zouden moeten stellen. In Dumbarton Oaks 
kwam men er niet uit, welke stemmenmeerderheid voor de verschil
lende besluiten zou zijn vereist.
Op de conferentie van Jalta in februari 1945 werden de Grote Drie 
het op dit punt echter met elkaar eens. Voor alle beslissingen zou een 
meerderheid van zeven leden zijn vereist. In geval van eenvoudige 
procedurekwesties zou dit een gewone meerderheid mogen zijn. Bij 
beslissingen ter bevordering van een vreedzame regeling van geschillen, 
waarbij een of meer leden van de Grote Vijf zelf als partij waren be
trokken, zouden in ieder geval de niet bij het geschil betrokken leden 
van de Grote Vijf deel moeten uitmaken van die meerderheid. Ten 
aanzien van alle andere beslissingen -  met name die ter bevordering 
van vreedzame geschillen, waarbij geen van de Grote Vijf partij was, 
en die welke zouden leiden tot actief optreden tegen bedreigingen 
van de vrede, vredebreuk of agressie, zelfs wanneer een of meer leden
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van de Grote Vijf daaraan schuldig waren -  zouden tot de meerderheid 
alle Grote Vijf moeten behoren.
Dit compromis, waarmee China en later ook Frankrijk instemden, 
bezorgde de grote mogendheden in de belangrijkste beslissingen dus 
een veto-recht Hierdoor ontstond het gevaar dat de Veiligheidsraad 
zijn taak niet naar behoren zou kunnen vervullen, wanneer bij een 
conflict een van de Grote Vijf of een land dat de steun genoot van een 
van de Grote Vijf, was betrokken.
Alvorens een oproep te doen voor de constituerende bijeenkomst van 
alle geallieerden, nodigden de vier „Sponsoring Powers” het inmiddels 
bevrijde Frankrijk uit om de oproep mee te ondertekenen; Frankrijk 
gaf er echter de voorkeur aan zich te scharen bij de uitgenodigden. Zo 
begon op 25 april 1945 te San Francisco de „United Nations Con
ference on International Organisation”. Vijftig staten, die met de as- 
mogendheden in oorlog waren, namen er aan deel; neutraal gebleven 
staten zoals Zweden en Zwitserland werden niet toegelaten. De leiding 
van de conferentie berustte bij het „Steering Committee”, waarin alle 
deelnemende staten waren vertegenwoordigd, en bij het Uitvoerend 
Comité, waarin veertien staten zitting hadden, onder wie naast de 
Grote Vijf incluis Frankrijk ook Nederland. Op 26 juni werd het 
Handvest vastgesteld.
De kleine mogendheden hadden uiteraard vooral moeite met het veto
recht van de grote mogendheden. Zij konden echter deze laats ten niet 
verder krijgen dan tot een nadere precisering van de verschillende 
categorieën van beslissingen, door de Veiligheidsraad te nemen, welke 
precisering overigens niet in het Handvest werd opgenomen. De kleine 
mogendheden voelden zich in een te ongelijke situatie gemanoeuvreerd 
en om nu te voorkomen dat de handhaving van de internationale vrede 
en veiligheid geheel afhankelijk zou worden van de gezindheid van de 
grote mogendheden nam de conferentie in overeenstemming met de 
Nederlandse suggesties een amendering van art. 1, eerste lid, van het 
Handvest aan, ten gevolge waarvan de Verenigde Naties althans voor 
de vreedzame regeling van internationale geschillen zouden moeten 
handelen in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en 
internationaal recht. De Nederlandse delegatie onder leiding van 
minister Van Kleffens wilde eigenlijk de organisatie ook bij het op
treden tegen inbreuken op de vrede aan het recht binden, zonder succes 
overigens. Op het ontbreken van normen voor zodanig optreden had 
de Nederlandse regering al in haar suggesties naar aanleiding van de 
Dumbarton Oaks-voorstellen, in januari 1945 ingediend, nadrukke
lijk gewezen; zij had er voor gepleit dat de gebondenheid aan rechts
beginselen en eerbiediging („due regard”) van volkenrecht zouden 
slaan op geheel de taak van de organisatie tot handhaving van inter
nationale vrede en veiligheid, dus niet uitsluitend op de vreedzame
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methode tot volvoering van deze taak. Andere pogingen van de 
Nederlandse delegatie te San Francisco om de positie van de kleine 
mogendheden op te vijzelen, hadden eveneens geen resultaat. De span
ning tussen het beginsel van de souvereine gelijkheid der staten, waar
op het Handvest uitdrukkelijk verklaart te zijn gebaseerd, en het veto
recht van de grote mogendheden kon niet in voldoende mate worden 
weggenomen. Dit, gevoegd bij het feit dat de grote mogendheden het 
veto-recht ten behoeve van hun eigen belangen konden gebruiken, 
maakte de toetreding tot het Handvest voor Nederland allerminst aan
trekkelijk.12

Omdat de eerste algemene vergadering van de Verenigde Naties voor
lopig op 4 december 1945 was bepaald, moest het parlement vóór die 
datum het Handvest hebben goedgekeurd. Dat zou dan moeten ge
beuren door de Voorlopige Staten-Generaal, want de Tijdelijke Staten- 
Generaal kwamen naar het inzicht van de regering wegens hun on
voldoend representatieve karakter voor dergelijke werkzaamheden niet 
in aanmerking. De trage gang van zaken rond het weer doen functio
neren van de Staten-Generaal dreigde de regering echter in tijdnood 
te brengen, waardoor de positie van Nederland in de Verenigde Na
ties -  mogelijk een zetel in de Veiligheidsraad -  in gevaar kon ko
men.13
Op 25 september kwam het ontwerp-wet tot goedkeuring van het 
Handvest in de Ministerraad ter sprake, waar een korte toelichting van 
Van Kleffens voldoende was om de ministers ondanks de genoemde 
bezwaren met het voorstel te laten instemmen. Twee weken later, in de 
Ministerraadsvergadering van 8 oktober, zag men in dat de tijd begon 
te dringen; er werd besloten om het ontwerp in ieder geval als een 
spoedontwerp bij de Voorlopige Staten-Generaal in te dienen. Toen 
de Tweede Kamer van de Tijdelijke Staten-Generaal tijdens de debat
ten over het wetsontwerp betreffende de Voorlopige Staten-Generaal 
op 9, 10 en 11 oktober de regering echter ertoe dwong om terug te 
komen op haar voornemen om de taak van de Tijdelijke Staten- 
Generaal te beperken tot dit wetsontwerp (zie hoofdstuk 3 para
graaf 2), greep het kabinet de nieuwe situatie aan om dan ook maar 
onmiddellijk het wetsontwerp tot goedkeuring van het Handvest van 
de Verenigde Naties door de Tijdelijke Staten-Generaal te laten be
handelen. Op 15 oktober, vijf dagen nadat de regering de concessie had 
gedaan, werd het wetsontwerp bij de Tweede Kamer van de Tijdelijke 
Staten-Generaal ingediend.14

In de Memorie van Toelichting gaf de regering blijk van vergaande 
scepsis omtrent de nieuwe organisatie. Zij achtte de rechtshandhaving 
door het veto-recht van de grote mogendheden slechts verzekerd tegen-
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over kleine en middel-grote staten; het systeem zou haars inziens on
middellijk te kort schieten, zodra de agressor een van de grote mogend
heden zou zijn of door een van de grote mogendheden in bescherming 
zou worden genomen. Of de betekenis, die hierdoor de Veiligheids
raad zou kunnen hebben tot handhaving van de vrede, het offer waard 
was dat van de kleinere mogendheden werd gevraagd, zou alleen de 
toekomst kunnen leren. Dat Nederland het offer moest brengen, was 
voor de regering overigens geen punt van discussie. Alleen al de uni
versaliteit van de organisatie, die door de toetreding van de Verenigde 
Staten gunstig afstak bij die van de Volkenbond, en het feit dat de 
Verenigde Naties door een veel wijder terrein te betreden dan het 
zuiver staatkundige beter dan de Volkenbond gewapende conflicten 
konden voorkomen en dreigende oorlogsgevaren afwenden, dwong tot 
deelneming. Bovendien, zo voerde de regering aan, de uitvinding van 
de atoombom noodzaakte tot een nauwere aaneensluiting van de 
staten. „De verwachtingen, aan verschijning van nieuwe vernietigings- 
middelen gehecht, als zouden zij voortaan oorlogvoering onmogelijk 
maken, zijn te dikwijls beschaamd om deze lichtvaardig in de prognose 
omtrent de ontwikkeling der internationale politiek op te nemen. Maar 
desalniettemin mag, bij de verschijning van een oorlogsmiddel van zoo 
ongekend vernietigende werking als de atoombom, het menschdom 
zich toch wel zeer ernstig afvragen, of nu niet het oogenblik gekomen 
is, dat het voor het alternatief wordt gesteld, samen te werken of ten 
onder te gaan.”15
De Tweede Kamer schaarde zich geheel achter de regering, zowel wat 
betreft het geringe enthousiasme voor de nieuwe volkerenorganisatie 
vanwege de regeling van het veto-recht als ten aanzien van Nederlands 
toetreding. Dat bleek reeds uit het op 23 oktober verschenen Voor
lopig Verslag.16 Het debat in de Tweede Kamer zou hoofdzakelijk om 
drie punten gaan: het ontbreken van Gods naam in het Handvest; de 
positie van de vijandelijke staten, d.w.z. van die staten die tijdens de 
oorlog vijanden waren geweest van een der staten, die het Handvest 
hadden ondertekend; en ten slotte de toekomstige buitenlandse politiek 
van Nederland.

Het feit dat de naam van God niet was vermeld in het Handvest, had 
in confessionele kringen zeer de aandacht getrokken.17 In het Voor
lopig Verslag lieten verschillende leden, blijkbaar behorend tot de 
protestants-christelijke groepen, de verklaring opnemen dat zij het zeer 
betreurden dat er in de aanhef van het Handvest wel sprake was van 
het vertrouwen in de grondrechten van de mens en in de waardigheid 
en de waarde van de menselijke persoon, maar dat nergens, ook niet 
in de Memorie van Toelichting, tot uiting kwam dat de nieuwe poging
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om een wereldcatastrofe te voorkomen werd ondernomen in diepe 
afhankelijkheid van God.
Daar werd door anderen tegenin gebracht dat praktisch gezien dan 
geen overeenstemming over het Handvest had kunnen worden bereikt, 
omdat ook volkeren, die niet het Christendom beleden, het Handvest 
zouden moeten ondertekenen. Bovendien achtten deze leden overeen
stemming omtrent doel en middelen van de nieuwe internationale or
ganisatie heel goed mogelijk zonder dat nu uitdrukkelijk werd vast
gelegd dat de toe te passen normen rechtstreeks waren afgeleid uit 
Gods geboden.
De regering nam in de Memorie van Antwoord, die op 25 oktober 
verscheen,18 het argument over dat te San Francisco een voor allen 
aanvaardbare formule waarschijnlijk niemand had bevredigd. Zij 
voegde er aan toe dat men geen tegenstelling mocht zien in de ver
melding van de grondrechten van de mens en de waardigheid van de 
menselijke persoon; dat was uitsluitend een reactie geweest op de 
kleinering daarvan in totalitaire levensbeschouwingen, die het individu 
volkomen ondergeschikt maakten aan de staat.
Bij de openbare behandeling in de Tweede Kamer op 30 oktober 
distancieerde de woordvoerder van de RKSP-fractie, pater Beaufort, 
die deel had uitgemaakt van de Nederlandse delegatie te San Francisco, 
zich van die verklaring van diepe teleurstelling. Hoe zeer hij en zijn 
geestverwanten de afhankelijkheid van het menselijk geslacht van God 
ook erkenden, uit praktische overwegingen hadden zij er geen behoefte 
aan dat die afhankelijkheid in het Handvest tot uitdrukking werd ge
bracht, te meer niet daar het Handvest niet beoogde om de gemeen
schap der volkeren te scheppen -  die bestond immers van nature, 
in haar afhankelijkheid van God -  maar die gemeenschap wilde or
ganiseren.19 De sprekers namens de fracties van de CHU en de ARP, 
Krijger jr.20 en Smeenk,21 hielden daarentegen vast aan hetgeen in het 
Voorlopig Verslag was opgemerkt; wel stelden zij zich inzoverre op 
een realistisch standpunt dat zij er de regering geen verwijt van maak
ten dat het Handvest een leemte vertoonde met betrekking tot het ver
melden van Gods naam. Alleen voor Zandt (SGP)22 was die leemte 
onoverkomelijk. Hij kwam met nadruk op tegen de op de voorgrond 
gestelde omschrijving van de rechten van de mens. De zijnen „ge- 
looven, dat de handhaving van den vrede pas dan recht gewaarborgd 
wordt, als de volken de zonde verlaten en in de vreeze des Heeren 
wandelen”. Omdat het Handvest deze overtuiging niet uitsprak en 
vanwege de machtspositie van de grote mogendheden, die hij met vrij
wel alle sprekers niet goed verenigbaar achtte met het in het Handvest 
erkende grondbeginsel van de souvereine gelijkheid der staten, zou 
Zandt zijn stem tegen het wetsontwerp uitbrengen. Van Kleffens28 ten 
slotte hield de teleurgestelden voor, hoe slecht menig traotaat was uit-
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gevoerd, in de aanhef waarvan geschreven stond: „Au nom de Dieu 
Tout-Puissant” of „Au nom de la Très Sainte Trinité” !

De discussie over de positie van de vijandelijke staten vloeide voort 
uit de onduidelijkheid van het Handvest op dit punt. Art. 4 maakt 
het deze staten mogelijk om lid te worden van de Verenigde Naties, 
iets wat in de Tweede Kamer in het algemeen werd toegejuicht, omdat 
daardoor het karakter van de organisatie zo universeel mogelijk kon 
worden. Maar, zo luidde de vraag van Donker (SDAP),24 Smeenk25 
en Joekes (VDB),26 wat was dan de betekenis van de art. 53 en 107, 
krachtens welke buiten de Veiligheidsraad om acties konden worden 
ondernomen tegen deze staten? Donker vreesde dat deze twee be
palingen het lid worden van de vijandelijke staten in de weg konden 
staan, terwijl Smeenk en Joekes wezen op het belang van hun toetre
ding voor de rust van de volkerengemeenschap. Volgens Van Klef
fens27 behoefde men echter niet bevreesd te zijn voor enige nadelige 
werking van de bepalingen; de artikelen waren bestemd om slechts te 
gelden, zolang die vijandige staten nog geen lid waren van de Ver
enigde Naties.

De vele opmerkingen over de toekomstige buitenlandse politiek van 
Nederland, het derde belangrijke discussiepunt, hadden slechts tot doel 
om openlijk vast 'te stellen dat de neutraliteitspolitiek tot het verleden 
behoorde; door de toetreding tot de Verenigde Naties werden immers 
de neutraliteit en de volstrekte zelfstandigheid vervangen door een 
systeem van collectieve veiligheid, ten behoeve waarvan Nederland, 
evenals alle andere landen, voor een deel afstand moest doen van zijn 
souvereiniteit.
Tijdens de schriftelijke voorbereiding constateerden zowel de Kamer 
in haar Voorlopig Verslag als de minister in de Memorie van Ant
woord dat de uitvoering van de verplichtingen, die voor Nederland 
voortvloeiden uit het lidmaatschap van de Verenigde Naties, niet te 
rijmen zou zijn met neutraliteitspolitiek; deze had haar waarde in het 
nabije verleden bovendien niet bewezen.28 Dat het Handvest de 
mogelijkheid tot het sluiten van regionale verdragen tot bevordering 
van vrede en veiligheid openliet, getuigde van werkelijkheidszin, al 
zou men niet de ogen moeten sluiten voor het gevaar van blokvorming, 
nl. dat zij de tegenstellingen kon verscherpen. Van Kleffens zag in de 
totstandkoming van de Verenigde Naties de mogelijkheid om een 
dergelijk gevaar te neutraliseren; hij wenste dan ook niet graag over 
te gaan tot de sluiting van regionale overeenkomsten, zolang er geen 
algemene statenorganisatie bestond, die door haar algemeenheid in 
staat was als overkapping van die regionale overeenkomsten te dienen
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en conflicten tussen de door die overeenkomsten gebonden groepen 
van staten te voorkomen.
De terughoudendheid van de minister in de Memorie van Antwoord 
werd door Donker in de Tweede Kamer bij de openbare behandeling 
gelaakt Volgens Donker behoorde de gelegenheid te worden aan
gegrepen om dieper op de toekomstige buitenlandse betrekkingen 
van Nederland in te gaan, met name op de positie die Nederland zou 
moeten gaan innemen in West-Europa.29 Van Kleffens begreep het 
verlangen naar een breder debat weliswaar, maar hij meende tot het 
uitlokken daarvan niet de vrijheid te hebben, gezien het karakter van 
de Tijdelijke Staten-Generaal; hij achtte een fundamenteel debat over 
de buitenlandse politiek niet te behoren tot die zaken, waarbij de 
Tijdelijke Staten-Generaal konden worden betrokken; evenmin vond 
hij een dergelijk debat urgent.30 Dit laatste doet wat merkwaardig aan, 
omdat de urgentie van de goedkeuring van het Handvest op 30 ok
tober ook niet meer bestond; op 27 oktober was de eerste Algemene 
Vergadering namelijk verschoven van 4 december naar begin januari. 
Maar het is duidelijk dat het kabinet moeilijk de parlementaire pro
cedure kon onderbreken, totdat de Voorlopige Staten-Generaal bij
eenkwamen.
De gedragslijn van de regering ten aanzien van de Tijdelijke Staten- 
Generaal kwam Van Kleffens overigens goed van pas om op grond 
daarvan een diepgaand debat over de buitenlandse politiek te kunnen 
ontlopen. Aan hun collega-ministers hadden Van Kleffens en Van 
Roijen bij gelegenheid te verstaan gegeven dat zij de tijd nog niet ge
komen achtten voor een principiële nieuwe formulering ter ken
schetsing van het Nederlands buitenlands beleid in de door de oorlog 
gewijzigde omstandigheden. Met name Lieftinck drong er bij herhaling 
op aan dat er een politiek verdrag met Engeland kwam, omdat daar 
dan op gunstigere condities de broodnodige kredieten konden wor
den verworven; nu moest Nederland op commerciële en dus dure basis 
geld opnemen in Engeland. Ook De Booy pleitte voor politieke toe
nadering tot Engeland; na de beëindiging van de oorlog in het Verre 
Oosten geraakte de vloot steeds meer los van de Engelse marine, ter
wijl De Booy het een groot voordeel vond, indien men zich kon rich
ten op een grotere vloot. Van Kleffens en Van Roijen achtten stappen 
in de richting van Engeland echter niet opportuun; Nederland moest 
zijn kruit droog houden. Zij achtten het een illusie dat Engeland be
reid zou zijn om met Nederland afzonderlijk een verdrag te sluiten, 
zolang in Engelands betrekkingen met Amerika en Frankrijk nog geen 
duidelijkheid was gekomen. Bovendien, aldus deze bewindslieden, 
viel de Sovjet-Unie aan op alles wat West-Europa maar zou kunnen 
samenbinden en in Engeland wenste men de Russen niet te „froisse- 
ren”. Overigens vonden beide ministers het ook in economisch op-
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zicht niet verstandig stappen te doen, omdat men er rekening mee 
moest houden dat Engeland zich zou terugtrekken in het sterlingblok, 
als zijn besprekingen met de Verenigde Staten zouden mislukken, 
terwijl Nederland in het Verre Oosten Amerika eveneens nodig had. 
Af wachten was volgens Van Kleffens en Van Roijen het beste wat 
Nederland kon doen.31 Gezien dit standpunt zou dus een diepgaand 
parlementair debat over de positie van Nederland in het internationale 
verkeer eind oktober hoogst ongelegen zijn gekomen.

Terugkerend naar het debat in de Kamer, Donker stelde nog de vraag 
of art. 192 van de Grondwet wel gehandhaafd kon blijven met het 
oog op de verplichtingen, die uit het Handvest voortvloeiden. Dit 
artikel bepaalde dat dienstplichtigen niet dan met hun toestemming 
naar Nederlands-Indië, Suriname en Curagao konden worden ge
zonden. Volgens Donker was het niet uitgesloten dat Nederland een 
taak zou krijgen toebedeeld bij een dwangactie in Oost-Azië.32 Van 
Kleffens wenste echter de uit het Handvest voortvloeiende verplich
tingen te scheiden van de vraag over de eventuele afschaffing van 
art. 192 van de Grondwet. Wel betwijfelde hij of dat artikel nog lang 
in de Grondwet kon blijven, maar dat het om redenen van toetreding 
tot de Verenigde Naties daaruit zou moeten verdwijnen, geloofde hij 
niet.33 Later, in april-mei 1946, bij de behandeling van het voorstel 
tot Grondwetswijziging, greep de Kamer de gelegenheid aan om art. 
192 aan te passen aan de veranderde omstandigheden; de reden toen 
was niet meer gelegen in het lidmaatschap van de Verenigde Naties, 
maar in de noodzaak van omvangrijke troepenverschepingen naar 
Indië, zoals uiteengezet in hoofdstuk VIII, paragraaf 2.

In hetzelfde kader -  het ter beschikking stellen van gewapende strijd
krachten aan de Veiligheidsraad -  merkte Van Kleffens naar aan
leiding van een vraag van Smeenk op dat, wanneer zo’n geval zich 
zou voordoen, de overeenkomst met de Raad ter goedkeuring zou 
moeten worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. Weliswaar was 
een ogenblik overwogen om de Kroon in deze een machtiging te 
geven, maar de minister was tot de conclusie gekomen, en zijn ambt
genoten hadden zich daarmee verenigd, dat dit toch wel een machtiging 
zou zijn van een al te verre en een voor de traditie van het land niet 
gewenste strekking.34
Ten slotte informeerde Donker nog naar de betekenis van hoofdstuk 
XI van het Handvest, dat handelde over de niet-zelfbesturende ge
bieden, die geen trustgebied waren. Dit hoofdstuk was een van de vele 
compromissen, totstandgekomen onder invloed van de antikoloniale 
sfeer, die vooral in de Verenigde Staten heerste. Leden van de Ver
enigde Naties, die verantwoordelijkheid droegen voor niet-zelfbestu-

692



rende gebieden, moesten het beginsel erkennen dat de belangen van de 
bevolking in die gebieden alles overheersend waren, en zij moesten 
beloven de welvaart daar te bevorderen en de bevolking te begeleiden 
op de weg naar zelfbestuur; zij moesten daartoe onder meer de Se- 
cretaris-Generaal regelmatig op de hoogte houden van de toestand 
daar (art. 73). Donker vroeg nu hoe dit artikel toepassing zou vinden 
ten aanzien van de Nederlandse overzeese gebiedsdelen. Zouden 
Curagao en Suriname er niet en Nederlands-Indië er wel onder val
len?35 Van Kleffens heeft aan deze vraag blijkbaar voorbij gezien.
In de Eerste Kamer maakte zelfs één lid, blijkens het Eindverslag dat 
reeds op 2 november verscheen,36 uitdrukkelijk bezwaar tegen art. 73: 
de Verenigde Naties zouden medezeggenschap over de overzeese ge
biedsdelen krijgen. Daar werd tegenin gebracht dat de beginselen van 
art. 73 leidraad behoorden te zijn bij ieder koloniaal bewind en dat 
Nederland in toenemende mate volgens deze beginselen handelde. 
Tijdens de openbare behandeling van het wetsontwerp, op 7 novem
ber, kwam men op deze kwestie niet meer terug. Hierbij dient te wor
den opgemerkt dat Van Kleffens op 21 mei 1945 in San Francisco 
een verklaring had afgelegd, die hierop neerkwam dat elk soort van 
curatorschap over de Nederlandse overzeese gebiedsdelen werd af
gewezen; deze gebieden, aldus Van Kleffens, waren zo autonoom dat 
iedere vorm van curatele een stap terug zou betekenen.37

Overigens deelde de Eerste Kamer, samen met de Tweede Kamer en de 
regering, in de scepsis ten gevolge van de overheersende positie van de 
grote mogendheden, maar niemand twijfelde in de keuze tussen hand
having van de neutraliteit en het prijsgeven van een essentieel element 
van de souvereiniteit. Wat het noemen van Gods naam betrof ging 
men, in tegenstelling tot een deel van de Tweede Kamer, geheel met 
de regering mee; de opvatting dat pogingen tot internationale samen
werking zonder erkenning van Gods wil in de wereld ijdel zouden 
blijken, sloot niet de noodzakelijkheid van vermelding van Gods 
naam in.

Bij de openbare behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer 
hield Anema (ARP)38 een diepgaand betoog over het gevaar dat de 
nieuwe organisatie als doel en maatstaf van ordehandhaving politieke 
opportuniteit in plaats van rechtsverwezenlijking zou stellen. Hierbij 
wees hij er tevens op dat „wie de oorlog uitbant”, nieuwe wegen moet 
aanwijzen „voor vreedzame verandering van verhoudingen, die met 
recht of met rechtmatige belangen in strijd zijn”. Op dit punt leek hem 
het Handvest onvoldoende. Voor De Savornin Lohman (CHU)39 lag 
hierin voldoende reden om te pleiten voor een Westeuropees regionaal 
pact om Nederland op deze wijze optimale bescherming te geven tegen
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een eventuele nieuwe overweldiging door Duitsland, „dezen onrust
stoker van professie, die er een gewoonte van maakt zijn naburen te 
overvallen”.
Het minst sceptisch van alle sprekers toonde zich Van Embden 
(VDB),40 die nu twee grondstellingen van de defensiepolitiek van zijn 
partij op zo ruime schaal zag onderschreven: de erkenning dat in de 
internationale orde geen plaats meer was voor neutraliteit en de aan
vaarding van de collectieve defensie, waarbij de vrijzinnig-democraten 
verder gingen dan de meerderheid van het parlement en de lands
verdediging door middel van individuele nationale weermachten als 
ondoeltreffend afwezen.
Ook Kropman (RKSP)41 liet zich, met een open oog voor de vele on
volmaaktheden in het Handvest, in een meer positieve geest uit dan 
de anti-revolutionaire en christelijk-historische woordvoerders. In ’t 
Veld (SDAP)42 stoelde het geringe enthousiasme in zijn kring op het 
feit dat ook het Handvest een nauwelijks bevredigende regeling be
vatte van de trias die, naar men voor de oorlog algemeen dacht, de 
vrede zou garanderen: arbitrage, veiligheid en ontwapening.
Van Kleffens43 die ook in de Eerste Kamer van alle kanten lof ontving 
voor zijn optreden in San Francisco als leider van de Nederlandse 
delegatie en voor de wijze waarop hij het parlement had voorgelicht, 
vatte de kritiek in deze formule samen, „dat het Handvest helaas een 
juridische constructie wordt van feitelijk bestaande onbevredigende 
toestanden”, waarbij de regeling van het veto-recht de minste be
vrediging schonk.

Met weinig geestdrift aanvaardde de Eerste Kamer het wetsontwerp 
zonder hoofdelijke stemming. De Tweede Kamer had dat een week 
eerder gedaan, waarbij ds. Zandt de aantekening kreeg dat hij wenste 
te worden geacht te hebben tegengestemd.
De wet, houdende goedkeuring van het Handvest der Verenigde 
Naties, kwam reeds daags na aanvaarding door de Eerste Kamer, tot 
stand en verscheen op 16 november 1945 in het Staatsblad F 253.

3. De verhouding tot Duitsland

De verhouding tot Duitsland werd aanvankelijk voornamelijk bepaald 
door de vraag, hoe en in welke mate van het verslagen Duitsland 
vergoeding voor de toegebrachte schade kon worden verkregen. In 
de regeringsverklaring van 27 juni 1945 heette het: „Het Nederland
sche volk heeft (met Duitsland) een rekening te vereffenen op schier 
elk gebied. Wij zullen daarbij voor onze rechten strijden en niet dul
den, dat daaraan tekort wordt gedaan terwille van de wederopbouw 
van het Duitsche bedrijfsleven. De Nederlandsche Regeering zal bij
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de geallieerde mogendheden haar eischen tot schadevergoeding in
dienen en in het bijzonder krachtig aandringen op teruggave van door 
de Duitschers gestolen goederen en vervanging daarvan door andere 
goederen, indien zij niet meer te achterhalen zijn.”44 Daarna werd 
nog gesproken over annexatie van Duits grondgebied als mogelijkheid 
tot schadevergoeding, maar geen woord over de toekomstige positie 
van Duitsland in Europa en de betekenis van het toekomstige Duits
land als achterland voor de Nederlandse economie. Deze laatste twee 
aspecten zouden weldra de roep om schadevergoeding matigen. Spoe
dig brak het besef door dat een economisch waardevol Duitsland voor 
Nederland van meer belang was dan een volledige vergoeding van de 
schade, die ten koste zou gaan van Duitslands economische weder
opbouw. Men ging zich herinneren dat de handel tussen Nederland 
en Duitsland vóór de oorlog de grootste was, die Nederland met het 
buitenland had. Vóór 1940 was 20 a 30% van de totale Nederlandse 
import afkomstig uit Duitsland en 15 a 20% van de export, waarvan 
voor de helft landbouwproducten, ging oostwaarts, terwijl de betalings
balans in evenwicht werd gehouden via het leveren van diensten aan 
Duitsland en via de opbrengst van de Nederlandse investeringen in 
dat land.45
In 1945-1946 blijken drie kwesties de meeste aandacht te hebben ge
trokken, niet zozeer van het parlement als wel van het kabinet en de 
publieke opinie: de schadevergoeding door Duitsland, de al of niet 
deelneming van Nederland aan de bezetting van Duitsland en vooral 
de annexatie van Duits grondgebied. In deze paragraaf zullen wij op 
ieder van deze drie kwesties nader ingaan. Uiteraard speelden nog 
talloze andere zaken, zoals de positie van Duitsers in Nederland en 
van Nederlanders in Duitsland, verder de gemengde huwelijken, het 
handelsverkeer met Duitsland, in het bijzonder de moeilijkheden als 
gevolg van de opdeling van Duitsland in aanvankelijk streng van 
elkaar gescheiden zones en de eis van de Amerikanen en Engelsen 
dat voor leveranties uit Duitsland in dollars en ponden moest worden 
betaald, zodat Nederland met de goed gevulde markenportefeuille niets 
kon doen.

a. De schadevergoeding

Op 17 augustus 1945 stuurde de Nederlandse regering een nota aan de 
regeringen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de USSR en 
Frankrijk, waarin de aanspraken op schadevergoeding werden uiteen
gezet. Deze nota was opgesteld naar aanleiding van de overeenkomst 
van de Grote Drie op de conferentie van Potsdam inzake de wijze 
waarop van Duitsland schadevergoeding zou worden verkregen. Zoals 
wij reeds hebben gezien, vormde een onderdeel van deze overeenkomst
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het besluit dat op een aparte conferentie van alle landen met een 
schadevordering op Duitsland, met uitzondering van de Sovjet-Unie 
en Polen, nader zou worden bekeken, in welke mate aan iedere claim 
zou kunnen worden voldaan uit de drie westelijke zones. Preluderend 
op deze conferentie, deponeerde de Nederlandse regering dus kort na 
de conferentie van Potsdam de Nederlandse aanspraken op schade
vergoeding bij de grote mogendheden; reeds eerder, in oktober 1944, 
•had de toenmalige regering ook een dergelijke stap ondernomen.46 De 
nota van augustus 1945 was kort, bevatte geen cijfers en had uit
sluitend tot doel een plaats aan de conferentietafel zeker te stellen. 
Gewezen werd op de hoge bezettingskosten, op de roof van een groot 
deel van de nationale rijkdom, vooral na september 1944, en op de

Zó moet het terugkomen...»

Uit: Het Binnenhof 10 september 1945.
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omvangrijke vernielingen als gevolg van de inundaties en andere 
militaire operaties. De aanspraken betroffen dan ook in de eerste 
plaats de teruggave van aanwijsbare geroofde eigendommen en een 
„eerlijk en rechtvaardig” aandeel in alle Duitse binnenlandse en bui
tenlandse activa, bestemd voor herstelbetalingen; daarnaast werd spe
ciaal een aanspraak gedaan op een „eerlijk en rechtvaardig” aandeel 
in alle schepen, die door Duitsland zouden moeten worden uitge
leverd, terwijl werd vastgehouden aan de vrijheid, reeds in de nota van 
oktober 1944 opgeëist, om aanspraak te maken op Duits grondgebied 
als vergoeding voor de agressie van Duitsland en voor die schade, die 
niet op een andere wijze zou worden goedgemaakt.47 Op de tekst van 
deze nota heeft Schermerhom grote invloed gehad. Met name het 
scherpe onderscheid tussen het gestolen goed en de in de vorm van 
reparatieprestaties te vergoeden schade was van hem afkomstig. Van 
Kleffens zag zich genoodzaakt een eerste concept van de nota door 
toedoen van Schermerhom terug te nemen.48
De concretisering van de schadevergoedingseisen geschiedde in het 
„Memorandum of the Netherlands Government containing the claims 
of the Netherlands to reparations from Germany”, welk memorandum 
in oktober 1945 werd ingediend bij de grote mogendheden met het 
oog op de herstelbetaJingsconferentie, die op 9 november te Parijs zou 
beginnen. De claims beliepen in totaal een bedrag van ruim ƒ 25 mil
jard naar prijzen van 1938; zouden de schadecijfers in het prijspeil van 
1945 zijn uitgedrukt, dan zou het bedrag 75°/o hoger zijn uitgevallen. 
De cijfers waren gegroepeerd naar materiële verliezen van nationaal 
vermogen (ƒ 11.425 miljoen); naar gederfde productie gedurende de 
oorlog (ƒ 4.000 miljoen); naar verliezen door gedwongen afvoer naar 
Duitsland van een deel van de gereduceerde productie (ƒ 6.000 mil
joen); en naar gederfde productie na 7 mei 1945 (ƒ 4.300 miljoen).49 
De zogeheten Internationale Conferentie van Parijs inzake de Duitse 
herstelleveranties, waarop achttien landen waren vertegenwoordigd met 
claims te voldoen uit de drie westelijke zones van Duitsland, duurde 
tot 21 december 1945. Het was niet haar taak te komen tot vast
stelling van de totale omvang van de door Duitsland te presteren her
stelleveranties; deze taak werd toebedeeld aan de te Berlijn zetelende 
geallieerde Controle-Raad. Op de conferentie werden wel de percen
tages bepaald, waarnaar de nog onbekende hoeveelheid leveranties 
zou geschieden. Voor elk land werden twee percentages vastgelegd: 
een voor industriële en andere kapitaalsuitrusting, koopvaardijschepen 
en binnenschepen (categorie B) en een voor alle overige herstelle
veranties (categorie A). Nederland kwam na het Verenigd Koninkrijk 
(resp. 27,8% en 28%), de Verenigde Staten (11,8% en 28%), Frank
rijk (22,8% en 16%) en Joego-SIavië (9,6% en 6,6%) op de vijfde 
plaats met 5,6% en 3,9%. Een intergeallieerd agentschap voor de her-
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stelleveranties te Brussel onder voorzitterschap van Frankrijk, zou 
zorg dragen voor de uitvoering van de verdelingsregeling. Elke onder
tekenende mogendheid zou echter naar haar eigen procedure kunnen 
beschikken over de Duitse activa onder haar jurisdictie; de netto- 
opbrengst van die activa zou worden beschouwd als een verhaals- 
object, dat het betreffende land zich bij voorrang kon toeëigenen, 
uiteraard in mindering op zijn aandeel in de herstelleveranties. Geheel 
afgescheiden van de herstelleveranties aanvaardde de conferentie een 
aanbeveling, dat Duitsland alle identificeerbare geroofde goederen 
zonder meer zou moeten teruggeven.
Op 14 januari 1946 werd de overeenkomst te Parijs reeds onder
tekend namens de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Neder
land, België, Luxemburg en Joego-Slavië; deze landen vertegenwoor
digden tesamen meer dan 80% van de toegekende reparatie-quota. 
Hoewel de Nederlandse regering een finale regeling van het reparatie- 
vraagstuk zonder enige kwantitatieve bepaling van de door Duitsland 
te leveren prestaties en zonder enig duidelijk vooruitzicht ten aanzien 
van de mogeÜjkheden van ontwikkeling van de Nederlands-Duitse 
economische betrekkingen, weinig bevredigend vond, heeft zij toch 
mee-ondertekend om van het begin af aan er bij te kunnen zijn.50 De 
overeenkomst is pas in mei 1948 ter ratificering aan de Staten-Gene
raal voorgelegd.51

In een nota van 9 februari 1946 lichtte Lieftinck de Tweede Kamer in 
over de uitkomsten van de conferentie van Parijs.52 De regering was 
van oordeel dat de percentages, die aan Nederland waren toegekend, 
verhoudingsgewijze niet waren achtergebleven bij hetgeen redelijker
wijze had kunnen worden verwacht. De conferentie was weinig geneigd 
geweest om de posten „gemist inkomen” en „achterwege gebleven 
onderhoud”, die voor Nederland zwaar telden, een belangrijke plaats 
toe te kennen. Lieftinck voegde hieraan toe dat elke grond ontbrak 
voor een raming van hetgeen Nederland ten deel zou vallen; „het 
blijft derhalve raadzaam de verwachtingen niet te hoog te stellen.” 
Reeds eerder had de regering gewaarschuwd voor te hoge verwachtin
gen. In de Nota omtrent een aantal punten van Regeringsbeleid van 
december 194553 was opgemerkt dat er naast hetgeen te Parijs uit de 
bus zou komen, geen uitzicht bestond op herstelleveranties in de vorm 
van jaarlijkse betalingen of leveringen gedurende een langere periode. 
En in de Tweede Kamer, tijdens het debat over de vergoeding van de 
materiële oorlogsschade, uitte Lieftinck op 24 januari 194654 openlijk 
zijn twijfels over de omvang van de herstelleveranties; hij verwachtte 
dat deze slechts enkele miljarden RM zouden bedragen, zodat een be
langrijke bijdrage in het herstel van Nederland langs deze weg minder 
aannemelijk was. Met uitzondering van Schilthuis (VDB),55 die het
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pessimisme van Lieftinck deelde, liet de Kamer zich niet horen. Meer 
verwachtte Lieftinck van het terughalen van identificeerbare geroofde 
objecten en van verhaal op het Duitse vijandelijke vermogen binnen het 
Nederlandse rechtsgebied. Ook verderop in het jaar bleef Lieftinck 
waarschuwen. In zijn Memorie van Antwoord van 3 april 194656 op 
het Voorlopig Verslag (25 januari 1946) naar aanleiding van de Mil
joenennota 1945, inhakend op informatieve opmerkingen in dat Ver
slag,57 herhaalde hij dat „aan elke schatting, welke zou worden ge
maakt, op dit oogenblik zelfs de geringste beteekenis zou moeten wor
den ontzegd” ; hij wees er nog op dat begin maart het agentschap te 
Brussel aan zijn taak was begonnen, dat de eerste werkzaamheden vol
deden aan de verwachtingen, maar dat zij geen enkele raming recht
vaardigden van hetgeen in totaal uit Duitsland aan herstelleveranties 
zou worden ontvangen.

Het pessimisme van Lieftinck is in latere jaren gegrond gebleken. Het 
feit dat hij vanaf het begin de Staten-Generaal er voor hoedde bij het 
zoeken naar dekkingsmiddelen rekening te houden met omvangrijke 
herstelleveranties, getuigde van een vooruitziende blik, al moet er 
direct worden bijgezegd dat de Staten-Generaal nauwelijks de neiging 
vertoonden om deze fout te begaan.
In 1946 kwam de terugkeer van geroofde objecten uit Duitsland goed 
op gang. Met de registratie en het vervoer naar Nederland van deze 
objecten was het in april 1945 ingestelde Commissariaat-Generaal voor 
de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland belast. Verwacht 
kon worden dat de meeste goederen zouden worden aangetroffen in 
de Engelse bezettingszone en juist het toelaten van vertegenwoordigers 
van het Commissariaat in deze zone heeft op grote moeilijkheden ge
stuit. In de nota van 17 augustus 1945 wendde de Nederlandse re
gering zich daarom speciaal tot de Britse autoriteiten om opsporings- 
officieren in Duitsland toe te laten, maar pas in januari 1946 kon een 
behoorlijke regeling worden getroffen; voor de Amerikaanse en Franse 
zones was dat al eerder gebeurd.58 Het Commissariaat heeft tot 1 juli
1949 gefunctioneerd; op dat moment was voor ƒ 200 miljoen aan 
goederen en voor ƒ 200 miljoen aan monetair goud naar Nederland 
teruggevoerd, terwijl de getaxeerde waarde van de roof in de buurt 
van de ƒ 900 miljoen lag.
Ten aanzien van de herstelleveranties is op te merken dat in mei 1949 
de waarde van de goederen die Nederland als reparatiebetaling ten 
deel waren gevallen, slechts bijna 27 miljoen RM beliep. De inbeslag
neming van de in Nederland aanwezige Duitse vermogensbestand
delen leverde bijna ƒ 171 miljoen op.59
Telt men al deze bedragen op, dan vallen zij in het niet bij de schade
claim van ruim ƒ 25 miljard. Hierbij moet men wel bedenken dat de
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houding van Nederland ten opzichte van Duitsland in de loop der jaren 
een geheel andere was geworden dan in 1945. Er mag daarom op grond 
van de cijfers niet zonder meer worden geconstateerd dat restitutie en 
reparatie voor Nederland nauwelijks betekenis hebben gehad. Daarbij 
komt dat de Nederlandse regering reeds in een vroeg stadium zeer 
huiverig stond tegenover een radicale afbraak van de Duitse industrie. 
Tegen reparaties in de vorm van fabrieken zag de regering al in okto
ber 1945 dit bezwaar -  afgezien van de kostenfactor bij de herbouw 
in eigen land -  dat de afbraak van de Duitse industrie, om veilig
heidsoverwegingen door de geallieerden voorgestaan, Nederland in 
zijn bestaansmogelijkheden kon treffen. Waar zou Nederland straks 
bv. met zijn landbouwproducten heen moeten? En zou er op den duur 
in Duitsland niet een situatie ontstaan, rijp voor een communistische 
revolutie, waardoor Duitsland bij Rusland zou komen? Dan zou de 
zorg om de veiligheid een averechtse uitwerking hebben.60

b. De bezetting van Duitsland

Nederland had er alle belang bij in Duitsland te worden betrokken in 
de ontwikkelingen, al was het slechts om aan de schadeclaim kracht 
bij te zetten. De Duitse grens stond onder strenge geallieerde bewa
king en een verlof om binnen te reizen werd slechts in bijzondere 
uitzonderingsgevallen verleend. Wij hebben het dan nog niet over de 
problemen van het betalingsverkeer.
Vandaar de drang in de tweede helft van 1945 om voor het Com- 
missariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in 
Duitsland toegang tot dat land te verkrijgen. Vandaar ook de ijver 
waarmee de zgn. missie-Doorman werd samengesteld, sedert de grote 
mogendheden op 5 juni 1945 hadden besloten dat de belanghebbende 
landen vanwege het ontbreken van ambassades en consulaten een 
militaire missie met een soort diplomatieke status konden benoemen bij 
de Geallieerde Controle-Raad in Berlijn. Deze missie, onder leiding 
van vice-admiraal L.A.C.M. Doorman, was in juli 1945 gereed, maar 
werd pas rond de jaarwisseling toegelaten, onder meer vanwege pro
blemen rond de huisvesting; dit betekende dat in feite de Nederlandse 
belangen tot dan toe nauwelijks konden worden behartigd, een om
standigheid die de regering in het openbaar zeer onbevredigend 
noemde.61
In afwachting van het totstandkomen van de Geallieerde Controle- 
Raad had Nederland een missie bij de 21ste Army Group. Van deze 
Group vormden vijf Nederlandse bataljons een onderdeel, terwijl een 
zelfde aantal bataljons was opgenomen in het Amerikaanse leger. Deze 
laatste kwamen per 1 november 1945 vrij, maar de eerste bleven in 
Duitsland; de Engelsen vroegen zelfs om uitbreiding van het aantal.
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Hoewel Nederland zelf zeer om troepen zat verlegen vanwege de 
situatie in Indië, werd toch niet al te zeer aangedrongen op hun terug
trekken, voornamelijk uit prestige-overwegingen en ook wegens pro
blemen van kazernering in eigen land. Prestigeredenen verhinderden 
ook het terugroepen van vrouwen die bij de geallieerden in Duitsland 
de functie van tolk en censor vervulden, hoewel in Nederland groot 
gebrek was aan vrouwelijke arbeidskrachten; wel werd in september
1945 op aandrang van Drees een stop voor de opleiding voor deze 
functies afgekondigd.62
Bij de vraag of Nederland moest deelnemen aan de bezetting van 
Duitsland, welke vraag uitvoerig aan de orde is geweest in het kabinet, 
speelde ook weer het prestige mee. Zou Nederland met troepen onder 
eigen commando in een bepaald deel van Duitsland staan, dan zou 
dat de positie van Nederland tegenover de geallieerden versterken, 
zo redeneerde men. Bovendien, zou het komen tot annexatie van Duits 
grondgebied, dan zou Nederland gemakkelijker kunnen meedingen. 
En ten slotte zou de deviezenpositie verbeteren, wanneer langs deze 
weg de guldenarea kon worden uitgebreid.
Op het moment dat het kabinet-Schermerhorn-Drees aan het bewind 
kwam, was de situatie zo dat de Nederlandse regering zich had uit
gesproken voor een gemeenschappelijke bezetting met België. België 
wilde een gebied tussen de lijn Aken-Keulen en Venlo-Düsseldorf en 
om nu te voorkomen dat Z-Limburg geheel door Belgen zou worden 
omsloten was het voorstel gedaan om gezamenlijk een zone te bezet
ten.
De eerste maal dat het nieuwe kabinet zich over deze kwestie boog, 
bleek het verlangen te bestaan om toch maar een eigen zone in Duits
land te bezetten, dit om te verhinderen dat Nederlandse troepen de 
kans liepen onder Belgisch commando te komen. Het probleem zou 
wel worden, dat én wegens de eigen behoefte voor Indië én wegens 
het feit dat een aantal bataljons in geallieerd verband een functie had, 
er maar weinig troepen beschikbaar zouden zijn voor een bezet- 
tingstaak.63 Eind augustus 1945 kwam vast te staan dat voor deze 
taak pas acht a tien maanden later troepen gereed zouden kunnen 
zijn,64 een te optimistische verwachting naar spoedig al zou blijken, 
want enkele weken later moest worden gerekend met 1 oktober 1946 
als vroegste datum.65
Naast het probleem van de troepensterkte speelde het committment 
met België. Alvorens de Nederlandse regering met de Engelsen zou 
gaan praten over een eigen zone, wilde België overleg voeren om toch 
gezamenlijk stappen bij de Engelsen te ondernemen. Tegen dit laatste 
bestond van Nederlandse zijde geen bezwaar, al hield men vast aan een 
eigen zone. Met name Van Kleffens was hiervan een voorstander. 
Wel vond hij het minder bezwaarlijk, wanneer de noordgrens van de
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Belgische zone zou lopen van Vaals naar een punt ten zuiden van 
Neuss; het Duitse kolenbekken zou dan weliswaar worden door
sneden, „doch volgens de kenners blijven de beste gedeelten van dat 
kolenbekken ten noorden van die lijn liggen, zoodat bij eventueele 
annexatie deze gebieden ons niet zouden ontgaan”.66 
In oktober zag het kabinet echter steeds duidelijker in dat het weinig 
zin had zich hard op te stellen, als toch pas ver in 1946 deelneming 
van Nederland aan de bezetting van Duitsland een feit kon worden. 
De noden op eigen grondgebied temperden duidelijk het enthousiasme; 
een aanbod van Engeland om drieduizend man op te leiden voor de 
bezetting van Japan werd zelfs afgeslagen om financiële redenen.67 
„We zijn er niet toe in staat”, constateerde het kabinet; in een later 
stadium zou het zeker op de kwestie terugkomen, „hetgeen voor ons 
prestige wenselijk wordt geacht” .68
In het parlement werd reeds aangenomen dat deelneming van Neder
landse troepen aan de bezetting van Duitsland niet waarschijnlijk was 
vanwege de daarmee gepaard gaande kosten.69 Maar Lieftinck hield 
zich tegenover de Tweede Kamer begin april 1946 op de vlakte.70 In 
die dagen voerde Lieftinck dan ook stille propaganda voor Neder
lands deelneming; naar zijn verwachting zouden de voordelen van de 
uitbreiding van de guldenarea opwegen tegen de hoge onkosten.71 
Inmiddels was gebleken dat de geallieerden niet wilden tornen aan de 
territoriale indeling van Duitsland in bezettingszones, zodat het Britse 
militaire bestuur zou blijven gehandhaafd, naar welk deel de Neder
landse regering ook troepen zou sturen. Bovendien had België rond de 
jaarwisseling van Engelse zijde de toezegging gekregen de Regierungs- 
bezirke Aken en Keulen te mogen bezetten; in deze Bezirke lagen 
evenwel de Kreise Geilenkirchen-Heinzberg en Erkelens, die Neder
land omklemden. Van Kleffens heeft in januari 1946 de Belgen echter 
zover gebracht dat zij weinig bezwaar zouden maken, wanneer Neder
landse troepen in deze Kreise zouden worden gelegerd.72 In april
1946 -  Van Kleffens was toen reeds geen minister van Buitenlandse 
Zaken meer en was in die functie opgevolgd door Van Roijen -  kwam 
aan het daglicht dat de Londense autoriteiten zich evenwel nog niet 
hadden verdiept in de Nederlandse wensen, terwijl de plaatselijke 
militaire bevelhebbers in Duitsland de indruk wekten weinig te voelen 
voor deelneming van Nederland. Deze situatie bracht Meynen in het 
kabinetsberaad op 1 mei ertoe te verklaren niet veel meer te voelen 
voor een grote inspanning. „Wij, zeer goede ’Duitschlandkenners’, 
worden door de Britten en Amerikanen overal buitengehouden. Van 
ons wordt alleen gevraagd kosten te maken om de Amerikanen en Brit
ten te ondersteunen in hun politiek. Wij zelf hebben echter niets te 
zeggen.” Van Roijen was het daar helemaal niet mee eens. „Wanneer 
men met troepen ter plaatse is, heeft men altijd meer invloed dan wan
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neer men wegblijft.” Schermerhom waarschuwde er echter voor dat de 
Engelsen, die per jaar ƒ 900 miljoen voor hun bezettingszone uit
gaven, wel eens konden eisen dat Nederland ook zou bijdragen in de 
bezettingskosten. Maar ondanks dit weinig aanlokkelijke financiële 
vooruitzicht bleef Van Roijen aandringen en wilde hij dat een zo groot 
mogelijk contingent troepen gereed zou worden gemaakt; alleen zo kon 
men zijns inziens indruk maken op de Engelsen en, naar hij zei, zich 
de Belgen van het lijf houden. Ook wees hij nog eens op het belang 
van de Nederlandse deelneming voor de deviezenpositie, een belang 
dat Meynen overigens wel onderkende.73
Deze kwestie bleef verder hangen, doordat er niet voldoende troepen 
beschikbaar konden komen om daarmee aan de inmiddels bekend ge
worden Engelse verlangens te voldoen.74 Eind 1946 heeft het volgende 
kabinet een definitief einde gemaakt aan de Nederlandse pogingen.

c. Annexatie

Tot aan het optreden van het kabinet-Schermerhorn-Drees bracht het 
vraagstuk van de annexatie van een stuk Duits grondgebied de ge
moederen niet bepaald in beroering. Eigenlijk pas sinds de zomer van
1944 kreeg het aandacht en wel door toedoen van enkele stappen van 
de regering in Londen. In juli van dat jaar verscheen er in het Ameri
kaanse kwartaalschrift „Foreign Affairs” een artikel van de hand 
van Van Kleffens, getiteld „If the Nazis flood Holland”, waarin deze 
op voorzichtige wijze voor het eerst de mogelijkheid van annexatie 
als schadevergoeding serieus onder ogen zag. Indien de Duitsers zo
veel Nederlands gebied zouden vernielen dat de negen miljoen in
woners onmogelijk op het resterende gebied nog een bestaan konden 
vinden, zou het wellicht noodzakelijk zijn Nederland een gelijkwaardig 
stuk Duits grondgebied of het vruchtgebruik ervan toe te wijzen, 
maar, aldus Van Kleffens, de Nederlanders waren van nature wars 
van annexatie en zouden een dergelijke eis liever niet stellen.75 Eind 
oktober 1944 herhaalde de regering in een verklaring aan de gealli
eerden het standpunt van Van Kleffens door zich uitdrukkelijk het 
recht voor te behouden om na afloop van de oorlog annexatie van 
Duits grondgebied te eisen.76
De illegale pers toonde zich echter terughoudend. Annexatie paste 
weliswaar in de plannen voor schadevergoeding, maar strookte niet 
met de plannen voor een vreedzame reorganisatie van Europa -  voor 
de meeste bladen de kern in hun visie op de na-oorlogse situatie. 
Slechts zeer weinigen spraken zich ronduit voor annexatie uit, zo bv. 
het katholieke weekblad Christofoor, dat in zijn verlangens zeer ver 
ging. Trouw en Het Parool aarzelden, terwijl Je Maintiendrai zich 
tegenstander verklaarde.77
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De discussie kwam eigenlijk pas goed op gang na de regeringsver
klaring van 27 juni 1945. Daarin werd opnieuw de door Van Kleffens 
geopperde mogelijkheid van annexatie als middel tot schadever
goeding opengelaten, maar er werd uitdrukkelijk aan toegevoegd 
dat annexatie zozeer een zaak was, „die gedragen of verworpen 
moet worden door het zedelijk besef en het zakelijk inzicht van 
ons volk, dat de Regeering er prijs op stelt te bevorderen, dat 
door een openbare discussie de publieke meening zich hierover in

a n  n/exatie !
Uit: Jo Spier, Onze schulden zijn hun schulden. Een prentehoekje over de 
annexatie. Amsterdam 1945.
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bezonkenheid vormen kan”.78 Wellicht dat door toedoen van met name 
Drees en Vos, felle tegenstanders van annexatie,79 deze behoedzame 
formulering in de regeringsverklaring is opgenomen. Dit zou dan zijn 
geschied in de verwachting dat het getij ten gunste van annexatie door 
de discussie wel zou keren. Opvallend is in ieder geval dat de regering 
eigenlijk geen serieuze poging heeft ondernomen om het ijzer te smeden 
toen het nog heet was en pas in juni 1946 tot een standpunt kwam; 
overigens moet wel worden opgemerkt dat ook de internationale ont
wikkeling aan deze vertraging debet is geweest.

De oproep van de regering tot discussie had een buitensporige uit
werking, In korte tijd stonden de dag- en weekbladen bol van artike
len over annexatie, verscheen er een haast onafzienbare stroom van 
brochures en werden talloze comité’s opgericht. In juli en augustus 
leek iedereen in een soort „annexatieroes” te verkeren, men gaf zich 
met genoegen over aan luchtspiegelingen en zag reeds grote delen 
van Duitsland, soms tot Bremen toe, bij Nederland gevoegd. De rechts
gronden bleven niet beperkt tot de door Van Kleffens geformuleerde 
rechtvaardige eis van schadevergoeding; ook vergelding, veiligheids- en 
machtsmotieven, historische en culturele argumenten, motieven van 
bevolkingspolitiek en militaire strategie werden aangevoerd.80 Op
vallend is dat vooral de katholieke pers zich sterk op de voorgrond 
drong. Bladen als Het Parool en Trouw handhaafden hun gereser
veerde houding, maar in beginsel stonden zij nu niet onsympathiek 
tegenover annexatie. Het Vrije Volk was eigenlijk het enige blad dat 
zich onmiddellijk na de regeringsverklaring openlijk uitsprak tegen 
annexatie, een standpunt dat in vrijwel alle socialistische kringen, in 
Nederland en daarbuiten, werd gehuldigd; voor de Nederlandse re
gering kwam dit erop neer dat het sedert het aan het bewind komen 
van Labour in Engeland eind juli 1945 steeds moeilijker werd om 
eventuele annexatieplannen door te zetten.
In de laatste week van juli zette Het Vrije Volk in een vijftal redac
tionele commentaren81 zijn standpunt uitvoerig uiteen door de drie 
meest gehoorde motieven voor annexatie: vergelding, schadevergoe
ding en middel tot oplossing van de bevolkingsproblematiek, onder de 
loep te nemen. Vergelding achtte Het Vrije Volk een onbruikbaar 
argument, omdat annexatie juist niet diegenen het meest zou treffen, 
tegen wie in de eerste plaats de vergelding moest zijn gericht: „de 
misdadigers, de kliek om Hitler, de leiders zijner partij, de bewakers 
en beulen van de concentratiekampen, de SS en de SD, alle schurken, 
die men grijpen kan.” Bovendien: „annexatie geschiedt door den over
winnaar, die zich daartoe het recht aanmatigt, omdat hij op het bezit 
van het grondgebied prijs stelt en om geen andere reden”! Of ge
biedsuitbreiding de schade voldoende vergoedde, was zeer de vraag.
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De nood in Nederland zou op korte termijn gelenigd moeten worden, 
maar het te annexeren gebied -  zonder Duitsers, zoals de meerderheid 
scheen te wensen -  bestond voor een groot deel uit woeste grond en 
bossen en zou van Nederland eerder een extra-inspanning vergen om 
het productief te maken. Het Vrije Volk zag dan ook meer in levering 
van stroom, hout, kolen, arbeidskrachten e.d. als schadevergoeding. 
Het derde argument, dat van de bevolkingsproblematiek, wees Het 
Vrije Volk van de hand omdat, als er geen oorlog was geweest en 
daardoor geen kans op gebiedsuitbreiding, Nederland ook dan met die 
problematiek had moeten zien klaar te komen. Dat Nederland derge
lijke moeilijkheden kon oplossen, leerde de geschiedenis wel. Het Vrije 
Volk dacht aan de intensivering van de landbouw in het verleden en 
de verbetering van de veeteelt, aan de industrialisatie en uitbreiding 
van de handel, dankzij de opbloei van Duitsland aan het einde van de 
vorige eeuw. Kortom, Het Vrije Volk kon geen dwingende reden vin
den om delen van Duitsland in te palmen. „Wij hebben er belang bij, 
dat Duitschland gestraft wordt en gezuiverd van zijn heerszuchtige 
driften, dat het belet wordt zich ooit weer tot een militaire macht te 
verheffen, en dat het gedwongen wordt de schade te vergoeden, die het 
heeft aangericht. Maar het is niet ons belang mee te werken aan de 
ontreddering van dit groote midden-Europeese gebied en de ont
wrichting van zijn bevolking door gedwongen volksverhuizing. Dit kan 
geen Nederlandsch belang zijn.”
Andere bladen, vaak linksgerichte, lieten weliswaar tegenstanders 
aan het woord, maar spraken zichzelf meestal niet uit. Dat gold ook 
voor Je Maintiendrai, tijdens de bezetting zo sterk tegen annexatie; het 
nam zelfs uitsluitend artikelen van voorstanders op -  zeer genuanceerde 
overigens. Pas in het nummer van 5 oktober 1945 herhaalde het zijn 
oude standpunt: „In Europa en in de wereld (zal er) geen werkelijke 
vrede zijn, zoolang iedere staat alleen maar eigen belangen najaagt. 
De oplossing van het Duitsche vraagstuk en de uitschakeling van het 
Duitsche gevaar in de toekomst is een algemeen Europeese aange
legenheid. De staat, die enkel tracht zelf een zoo groot mogelijk deel 
van Duitschland te annexeeren, kiest tot de oplossing van dit vraag
stuk de slechtst denkbare weg.” Wellicht dat Je Maintiendrai zich pas 
zo laat uitsprak om niet de NVB, waarbinnen deze kwestie eveneens 
zeer verschillend werd gewaardeerd, in moeilijkheden te brengen. 
Bovendien was in oktober het getij al zover gekeerd dat de tegen
standers de voorstanders leken te overstemmen; zo liet Trouw toen de 
nadelen duidelijk zwaarder wegen. Voornamelijk in katholieke kring 
bleef men onverminderd krachtig annexatie eisen. Zo nam de KAB op 
21 november 1945 in haar eerste bondsvergadering na de bevrijding 
een resolutie aan ten gunste van gebiedsuitbreiding.82 En uit een rond 
de jaarwisseling gehouden enquête bleken de katholieken nog steeds
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de warmste voorstanders te zijn: 64% voor annexatie, 25% tegen, 
terwijl het landelijk gemiddelde lag bij 44,5% voor en 41,5% tegen.83 
Hoewel de enquête het tegendeel suggereerde, begon toch na november 
de aandacht snel te verminderen, althans in de landelijke pers; ook 
verschenen er nog nauwelijks brochures en nam de activiteit van de 
comité’s af. In de Ministerraad kon Schermerhom op 25 maart dan 
ook constateren dat „er niet veel opwinding over deze kwestie (meer 
is)”. Alleen het Nederlands Comité voor Gebiedsuitbreiding onder 
voorzitterschap van oud-minister ir. J. van den Broek roerde zich 
eigenlijk nog. Dit Comité had eind oktober 1945 voorgesteld om met 
gebruikmaking van de distributiebescheiden een oriënterende volks
stemming te doen houden. Het kabinet had toen iedere medewerking 
geweigerd om principiële redenen. „Wanneer wij eenmaal met een 
referendum beginnen, dan kan men dat op elk terrein doen”, aldus 
Beel; en volgens Schermerhom zou men het selectiesysteem door
breken, „hetwelk in het vertegenwoordigend stelsel ligt opgesloten”.84 
Toen het Comité in maart 1946 nog een keer met het voorstel kwam, 
veranderde het kabinet niet van standpunt. Een uitspraak van het volk 
over annexatie moest gebeuren door de normale organen, door de 
volksvertegenwoordiging; het mobiliseren van de publieke opinie door 
het kabinet was uitsluitend bedoeld geweest als „het aanleggen van 
den thermometer”.85

Wat deden, terwijl de publieke opinie zich duchtig roerde, regering en 
parlement? Het parlement niets. In de Tijdelijke Staten-Generaal wezen 
Ruys de Beerenbrouck (RKSP) en De Wilde (ARP) er wel op, dat een 
kwestie als de annexatie het bestaan van een volwaardig parlement 
zeer urgent maakte.86 Maar toen er vanaf 20 november sprake was 
van een volwaardig parlement, gebeurde er nog niets, ook al kreeg de 
Tweede Kamer de gelegenheid tot een debat. In de Nota omtrent een 
aantal punten van Regeringsbeleid werd namelijk de kwestie ter sprake 
gebracht; wel was het zo dat het kabinet zich beperkte tot de mede
deling dat compensatiemogelijkheden in de vorm van annexatie van 
grondgebied waarschijnlijk niet op de Parijse herstelbetalingsconfe- 
rentie aan de orde zouden komen.87 Toen de paragraaf van de Nota, 
waarin deze opmerking was gemaakt, op de agenda van de Tweede 
Kamer stond, op 23 en 24 januari 1946, zwegen echter alle sprekers, 
op Bierema (Liberale Staatspartij) na. Deze sprak dan ook zijn ver
wondering uit over dat zwijgen, „ofschoon er vrijwel een bibliotheek 
over (annexatie) vol is geschreven”. Toch gaf hij hiervoor tevens een 
verklaring. „Het is mijn vaste overtuiging”, zo zei hij, „dat degenen, 
die van oordeel zijn, dat het annexeeren van grondgebied verlichting 
zou brengen in onzen materieelen toestand in de naaste toekomst, be
drogen zullen uitkomen. Ik ben er van overtuigd, dat de moeilijkheden
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dan zelfs aanvankelijk groter zullen worden. Misschien dat wij er in 
de verdere toekomst baat van zouden hebben, maar in de eerste jaren 
zeker niet. Wij zullen, naar mijn mening, verstandig doen ons over dit 
vraagstuk niet al te warm te maken. Ik meen, dat ons standpunt bij 
deze kwestie van zeer weinig invloed zal zijn. Het is ten slotte een 
kwestie van de politiek der Grote Mogendheden. Wanneer het in haar 
politiek past, zullen wij mee kunnen doen; wanneer het haar niet past, 
zal er geen sprake van zijn, dat onze wensen in dit opzicht in ver
vulling zullen gaan. Ik geloof dus, dat wij verstandig zullen doen voor 
deze zaak niet te warm te lopen en haar kalm op haar beloop te 
laten.”88

Het kabinet handelde in feite vanuit dezelfde overtuiging, met uit
zondering van Van Kleffens. Aanvankelijk spreidde het enige activiteit 
ten toon om de gevoelens, die onder de bevolking leefden, niet te zeer 
te kwetsen, maar naarmate de emoties afnamen, bleef de kwestie 
eigenlijk in de Ministerraad hangen.
Reeds op 17 juli boog de Ministerraad zich over het annexatievraag- 
stuk. Van Roijen verzocht om de instelling van een „Landelijke Com
missie ter bestudeering van het vraagstuk van eventueele aanhechting 
van een stuk voormalig Duitsch grondgebied aan Nederland”. Van 
Kleffens lichtte toe dat deze Commissie klaarheid zou moeten brengen 
in de discussie en zou moeten aangeven met welk voorstel de regering 
het beste aan de verschillende wensen tegemoet kon komen. Zelf was 
Van Kleffens inmiddels een warm voorstander geworden van annexa
tie, maar dan wel van een annexatie met mate. Al tijdens zijn verblijf 
in San Francisco in verband met de voorbereiding van de oprichting 
van de Verenigde Naties had hij zich uitgesproken voor aanhechting 
van een klein, maar vruchtbaar gedeelte van Duitsland.89 In de Mi
nisterraad waarschuwde hij dat het hier een zaak gold, waarbij het 
getij verliep en dat tot elke prijs moest worden voorkomen dat de 
kwestie werd dood gerapporteerd. Hij ging ervan uit dat het te an
nexeren gebied vrij van Duitsers moest worden gemaakt. Als rechts
gronden merkte hij aan schadevergoeding en straf, maar hij wees er 
wel op dat de Commissie haar aandacht ook moest schenken aan de 
demografische, economische, mineralogische en landbouwkundige as
pecten. Internationaal was volgens Van Kleffens de tijd nog gunstig 
voor de vervulling van annexatiewensen. Op Engelse steun kon toen 
worden gerekend; in Amerika had de minister eigenlijk geen tegen
stand gemerkt, zij het dat er enige reserves bestonden ten aanzien van 
de omvang van de annexatie en van het aantal te verwijderen Duitsers. 
Van Frankrijk was medewerking te verwachten, zeker sedert de Ge
allieerde Controle-Raad op 1 juni bekend had gemaakt dat de Grote 
Drie de grenzen van Duitsland zouden fixeren en Van Kleffens daarop
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te verstaan had gegeven dat Nederland bij de vaststelling van de west
grens wenste mee te spreken. Alleen de Russen zouden zich ver
zetten.
Na enige discussie, waarin vooral Drees liet merken van annexatie 
nauwelijks voordeel voor Nederland te verwachten, bleef de vraag 
over of de regering zelf de Commissie zou instellen of een Commissie 
uit de bevolking zou uitlokken. Lieftinck was er namelijk geen voor
stander van te publiceren dat de regering nog geen standpunt had; hij 
gaf er de voorkeur aan om enkele mensen officieus in de arm te nemen 
en hun te laten weten dat de regering er prijs op zou stellen dat ver
schillende groepen zich aaneensloten en tot een adres kwamen. Uit
eindelijk werd toch besloten tot de instelling van een Staatscommissie; 
Drees en Vos stemden tegen.
De Commissie, onder voorzitterschap van de regeringscommissaris in 
algemene dienst Vorrink, werd op 25 augustus bij afwezigheid van 
Van Kleffens en Schermerhom door Beel geïnstalleerd. Deze deelde 
mee dat het advies binnen twee of drie maanden zou moeten worden 
uitgebracht, dat de Commissie iedere principiële beslissing zo spoedig 
mogelijk moest rapporteren en dat de regering door de omstandig
heden kon worden gedwongen een beslissing te nemen voordat het 
advies was uitgebracht.90 Het kabinet rekende dus op een spoedige 
afwikkeling van de kwestie.
Half augustus leek de situatie nog steeds vrij gunstig. Op 14 augustus 
deelde Van Roijen in de Ministerraad mee dat van Amerikaanse zijde 
informeel de vraag was gesteld, of de denkbeelden van de regering 
reeds vastere vorm hadden gekregen, omdat de verlangens waarschijn
lijk nu gemakkelijker konden worden gerealiseerd dan later. En enige 
dagen later herinnerde de regering in de nota van 17 augustus aan de 
geallieerden nog eens aan het standpunt uit oktober 1944, dat het 
recht werd voorbehouden om ter vergoeding van schade aanspraak 
te maken op Duits grondgebied. Wel besefte men in regeringskringen 
dat de wilde plannen, die in de publieke opinie de ronde deden, nauwe
lijks haalbaar waren. Bij de aanbieding van de zo juist genoemde nota 
aan de geallieerden liet de voorlichtingsdienst doorschemeren dat de 
uitgestrektheid van het eventueel te annexeren gebied in ieder geval 
niet zeer groot zou zijn. En op 28 augustus herhaalde Van Kleffens in 
de Ministerraad, dat Nederland het zou moeten zoeken in de richting 
van een beperking, te meer daar de geallieerden inmiddels hadden 
laten weten ernstige bezwaren te maken tegen annexatie, die uit
zetting van vele Duitsers tot gevolg zou hebben; een groot gebied 
kwam daarom niet in aanmerking omdat Nederland anders te maken 
zou krijgen met een aanzienlijke Duitse minderheid op eigen bodem.91 
Eind september werd het kabinet plotseling gedwongen tot een stand
punt. Van de ambassadeur te Londen had Van Kleffens de mede-
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deling ontvangen dat op verzoek van Frankrijk op de agenda van de 
Raad van ministers van Buitenlandse Zaken der grote mogendheden 
de positie en administratie van het Rijnland was geplaatst, zodat het 
vraagstuk van de Duitse westgrens, althans in het Rijnland, ter sprake 
zou komen. De Nederlandse regering zou daarom niet langer kunnen 
wachten met de bekendmaking van haar standpunt ten aanzien van 
annexatie. Met het oog hierop werd de Commissie-Vorrink verzocht 
tussentijds verslag uit te brengen.
In de Ministerraadsvergadering van 25 september drong Van Kleffens 
opnieuw aan op annexatie, omdat op een enigszins adequate ver
goeding van de geleden schade op een andere wijze niet moest wor
den gerekend. De minister had het oog laten vallen op een tweetal 
gebieden, tesamen 10.500 km2 omvattend, gelijk aan één derde van 
Nederland, met een bevolking van anderhalf miljoen: een noordelijk 
gedeelte beoosten Groningen, Drente en Overijssel, met inbegrip van 
Oost-Friesland, en een zuidelijk stuk ten westen van de Rijn en be
noorden een lijn die de zuidoost punt van Limburg verbond met een 
punt aan de Rijn in de buurt van Neuss. De waarde van de landbouw
grond bedroeg in 1928 één miljoen mark, hetgeen betekende dat 
Nederland niet zou overvragen, ook al zou men de waarde van de 
mijnen in het zuidelijk gedeelte bijzonder hoog stellen. De vraag of men 
dit een verslagen vijand mocht aandoen, deed Van Kleffens af met 
een verwijzing naar St.Augustinus, Thomas van Aquino en de Spaanse 
volkenrechtsgeleerde Vitoria, die allen in geval van een rechtvaardige 
oorlog het recht op annexatie als middel tot schadevergoeding er
kenden. Van Kleffens rekende er op dat zijn voorstel voor de ge
allieerden een voldoende klein gebied bevatte, want hij gaf als zijn 
bedoeling aan om de inwoners, met uitzondering van enkele waarde
volle elementen zoals de mijnwerkers, in de loop van hoogstens drie 
jaar uit te wijzen.
Schermerhom schrok kennelijk van de voortvarendheid van zijn mi
nister van Buitenlandse Zaken. Zelf stelde hij zich op het standpunt -  
een standpunt dat sterk in kringen rond Je Maintiendrai werd gehul
digd -  dat het probleem van Duitslands westgrens een Westeuropees 
vraagstuk was en dat Nederland ver beneden de maat bleef, als het deed 
voorkomen alsof het alleen ging om de vraag hoe Nederland aan 
schadevergoeding zou komen. Hij trachtte een onmiddellijke beslis
sing te voorkomen; de zaak vond hij nog onvoldoende voorbereid en 
bovendien was het rapport van de Annexatiecommissie nog niet 
binnen. Van Kleffens wilde eigenlijk van geen uitstel weten, maar toen 
Lieftinck opmerkte dat de schadeclaim op Duitsland vóór 1 oktober 
moest zijn ingediend en dat hij deze wilde verbinden met het stand
punt in de annexatiekwestie, ging Van Kleffens ermee akkoord dat er 
op 28 september een extra zitting van de Ministerraad aan het onder
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werp zou worden besteed. Hoezeer Van Kleffens erop uit was om 
iedere poging tot verdere vertraging te verijdelen, bleek in dezelfde 
zitting van de Ministerraad van 25 september. Kolfschoten voelde zich 
bezwaard dat de regering een levensbeslissing voor het volk ging 
nemen zonder dat het parlement hierin kon worden gekend. Van 
Kleffens wenste daaraan niet zwaar te tillen: het bestuur der Buiten
landse Zaken was ingevolge de Grondwet opgedragen aan de Kroon, 
ook bij tractaten kwam het parlement pas na de sluiting eraan te pas. 
Aan het einde van de discussie werd het rapport van de Annexatie- 
commissie binnengebracht. Het oordeel van de Commissie bleek lijn
recht in strijd te zijn met het voorstel van Van Kleffens. De Com
missie stelde vast dat annexatie moreel, internationaal-politiek en 
nationaal-economisch te verwerpen was; zij twijfelde aan de uitvoer
baarheid van annexatie, gelet op de problemen van assimilatie, min
derheidsgroep, irredentisme, taal etc. De Commissie zag betere moge
lijkheden in grenscorrecties, beschikking over economische hulpbron
nen met deelneming aan de bezetting van de betreffende gebieden.
Dit rapport moet de overige ministers op de vergadering van 28 sep
tember tegenover Van Kleffens hebben gebracht,92 want kort daarna 
kreeg de Annexatiecommissie de opdracht om aan te geven tot welke 
grenscorrecties zij zou willen overgaan93 en werd er in de troonrede 
van 20 november niet meer gesproken over annexatie.
Overigens leverde de conferentie van de ministers van Buitenlandse 
Zaken te Londen geen resultaat op, waardoor het vraagstuk voorlopig 
naar de achtergrond verdween. Vanaf april 1946 kwam de kwestie weer 
regelmatig in de Ministerraad ter sprake, doordat Lieftinck aandrong 
op een duidelijk standpunt. Evenals inzake de deelneming van Neder
land aan de bezetting van Duitsland liet hij zich ook hier leiden door 
deviezenoverwegingen. Hoewel van Engelse zijde in maart ten sterkste 
was ontraden om op dat moment met een claim te komen,94 had de 
aandrang van Lieftinck dit effect dat de Ministerraad op 1 april 
besloot een commissie met vertegenwoordigers van Landbouw, Handel 
en Nijverheid, Financiën en de Mijnen de economische en financiële 
consequenties van grenscorrecties te laten bestuderen, dit dan naast 
de studie, waarmee de Annexatiecommissie bezig was; bovendien werd 
tijdens een bezoek van een ministersdelegatie aan Londen medio april 
van Nederlandse zijde een verlangen geuit naar bepaalde grenswijzi
gingen, waarop van Engelse zijde te verstaan werd gegeven dat men 
dan maar met voorstellen moest komen.95
De Annexatiecommissie kwam begin mei met haar werk gereed; zij 
deed concrete aanbevelingen en lanceerde de gedachte van een man
daatgebied, welke gedachte reeds eerder ook in de Ministerraad was 
opgekomen, met name voor de opvang van de uit de te annexeren ge
deelten te verwijderen Duitsers. De idee van schadevergoeding in de
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vorm van gebiedsuitbreiding bleek helemaal te zijn verdwenen, want 
als gronden voor grenscorrecties noemde de Staatscommissie: ver
korting van de grens, verbetering van de verkeersmogelijkheden, ver
betering van de waterstaatkundige toestand, verbetering van de so- 
ciaal-economische toestand van het Nederlandse grensgebied en op
heffing van plaatselijke misstanden. Mede op grond van dit rapport 
stelde Ringers een nota over grenscorrecties op, welke nota, zo bleek 
in de Ministerraad op 13 mei, ondanks de op 1 april ingestelde com
missie toch maar weinig inzicht gaf in de kosten. Daarop bood Lief
tinck aan samen met Ringers het kostenaspect nader te bekijken.
Op 17 juni kwam de Ministerraad eindelijk tot een besluit, nadat op 
27 mei reeds een eerste uitvoerige discussie had plaatsgehad. Daarbij 
ging de aandacht voornamelijk uit naar de vraag of in het noorden het 
gebied rond de havenplaats Emden met inbegrip van de stad zou 
moeten worden gevraagd; de overige voorstellen -  o.a. een gebied 
ten oosten van Emmen, een gebied tussen Bocholt en Wesel en verder 
een gebied met kolenmijnen tegenover Z-Limburg -  kwamen nauwe
lijks ter sprake; met betrekking tot de wensen in het zuiden wilde het 
kabinet, om de verhouding met België niet te zeer te verstoren, wel 
rekening houden met de aspiraties van dat land. Ten aanzien van 
Emden bleken bij Logemann, Vos, Van Roijen, Van der Leeuw, Drees, 
Beel en Schermerhom grote bezwaren te bestaan. Een dergelijke eis 
zou het kader van de grenscorrecties overschrijden; de Duitsers zou
den er nooit aan wennen, als zij dit gebied zouden moeten afstaan. 
Van Roijen, die er vooral op lette wat bij de geallieerden haalbaar 
was, en Schermerhom stelden voor de verlangens ten aanzien van 
Emden desnoods in een afzonderlijke nota op te nemen; de voor
standers: Mansholt, Van Schaik, Ringers, Lieftinck, Meynen en De 
Booy, wezen er namelijk op dat de Duitsers van Emden een concurrent 
van Rotterdam hadden gemaakt en dat inlijving van Emden de in
poldering van de Eemsmond mogelijk zou maken. Over deze kwestie 
werd tot tweemaal toe gestemd, zowel op 27 mei als op 17 juni. Het 
voorstel om Emden op te nemen in de lijst van gewenste grens
correcties werd verworpen, evenals het voorstel om een stuk Oost- 
Friesland te vragen, benodigd voor inpoldering van de Eemsmond, 
maar zonder Emden. Ten slotte kon men zich vinden in de gedachte 
van Van Roijen en Schermerhom om de kwestie buiten het vraagstuk 
van de grenscorrecties te houden, maar haar wel in een afzonderlijke 
nota aan te stippen; alleen Drees keerde zich ook hier tegen, maar hij 
was dan ook de felste anti-annexationist in het kabinet, in deze fase 
omdat hij geen enkel vertrouwen had in het welslagen van assimilatie 
van ongeveer driekwart miljoen Duitsers, die bij de Nederlandse 
voorstellen waren betrokken; overigens ontbrak ook bij Logemann dit 
vertrouwen geheel.
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Kort nadat het kabinet tot een standpunt was gekomen, verdween het 
van het toneel, zodat het volgende kabinet deze kwestie tot een goed 
einde moest brengen. In november 1946 werd een definitieve eis bij 
de geallieerden ingediend, maar pas in 1949 onder het bewind van het 
eerste kabinet-Drees zou de afwikkeling plaatsvinden in de vorm van 
uiterst bescheiden grenscorrecties, voornamelijk Elten en Tuddern.96

4. De Benelux

Op 5 september 1944 werd te Londen tussen de regeringen van Neder
land, België en Luxemburg een douane-overeenkomst gesloten, Stbl. 
E 77, nadat hiertoe in het verleden enige malen pogingen waren 
ondernomen, het laatst in 1932, die geen van alle resultaat hadden 
opgeleverd. Ook ditmaal leek aanvankelijk de uitvoering van de over
eenkomst te mislukken. Zo werd bepaald dat in afwachting van de 
uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden de overeenkomst voor
lopig zou worden toegepast, zodra de Nederlandse en Belgische re
geringen weer op hun grondgebied waren teruggekeerd; men ging uit 
van de veronderstelling dat deze situatie slechts enkele weken of 
maanden zou duren, maar het verloop van de bevrijding verhinderde 
de uitvoering van de bepaling en maakte zelfs herziening van de 
overeenkomst noodzakelijk.
Doel van de overeenkomst was de meest gunstige voorwaarden te 
scheppen voor de uiteindelijke verwezenlijking van een volledige, 
duurzame douane-unie en voor het herstel van de economische be
drijvigheid. In dit licht moet men ook de totstandkoming zien van de 
aan deze overeenkomst voorafgegane monetaire overeenkomst van 
21 oktober 1943, waarover in hoofdstuk V, paragraaf 6 is gesproken. 
De douane-overeenkomst stelde een gemeenschappelijk tarief van in
voerrechten vast en regelde de onderlinge vrijstelling van invoerrech
ten. Het besluit om zich in eerste instantie te beperken tot de vorming 
van een tariefgemeenschap, was ingegeven door de omstandigheid dat 
men te Londen niet beschikte over alle noodzakelijke gegevens en men 
de economische ontwikkeling na de bevrijding niet geheel kon over
zien. Zo moest ten aanzien van vele tariefposten met een globale 
vaststelling worden volstaan; voor 350 van de 991 in de overeenkomst 
opgenomen producten moest de vaststelling van het tarief worden uit
gesteld. De tarieven hadden betrekking op de invoerrechten op goe
deren die van buiten de drie landen werden aangevoerd; bij wederzijdse 
invoer van goederen, uit het partnerland afkomstig, zouden geen in
voerrechten worden geheven. De accijnzen op gedistilleerd, wijn, bier, 
suiker en tabak, en alle andere heffingen dan accijnzen bleven buiten 
de overeenkomst. De overeenkomst voorzag verder in de instelling 
van drie Raden, belast met de uitvoering van de overeenkomst en het
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treffen van maatregelen om te komen tot een volledige douane-unie; 
daarnaast zou er een Commissie voor Douanegeschillen bestaan.
Tot opschorting van de effectuering van de overeenkomst werd bij 
notawisseling tussen de drie regeringen op 29 juni 1945 besloten. Het 
zou tot medio april 1946 duren, eer op ministerieel niveau tussen de 
Beneluxlanden over de verdere procedure werd gesproken. België 
toonde grote haast, omdat het in Nederland een aantrekkelijk afzet
gebied hoopte te vinden en omdat het vreesde voor verdergaande 
industrialisatie van Nederland. Nederland wilde daarentegen niet 
overijld te werk gaan, niet alleen om af te wachten of de franc in de 
loop van 1946 zou devalueren, zoals in Nederland algemeen werd 
verwacht, maar vooral om eerst eens rustig alle consequenties te over
zien van de verschillen in de economische regimes van Nederland 
(geleide economie) en België (vrijhandel). België beschikte evenwel 
over een sterke troef, nl. de behoefte van Nederland aan een groot 
Belgisch krediet vanwege het tekort op de handelsbalans met België. 
Bovendien bestond het gevaar dat België helemaal in de Franse in
vloedssfeer zou geraken, wanneer Nederland de realisering van de 
tolunie te lang zou traineren. Schermerhom kwam dan ook op 21 
januari 1946 in de Raad voor Economische Aangelegenheden tot deze 
conclusie: „Zouden wij ons thans (aan de tolunie) onttrekken, dan 
zouden wij zoowel op economisch als op politiek gebied aan het 
kortste eind trekken. Het gaat dus nu verder om de techniek van het 
geval, omdat wij zooveel mogelijk met Nederlandsche degelijkheid 
willen vooruitzien, wat wij eigenlijk gaan doen, terwijl wij anderzijds 
aan de Belgen het gevoel willen geven, dat wij deze zaak bonafide 
in gang willen zetten.” Daarom werd besloten een nota naar de Bel
gische regering te sturen en haar uit te nodigen naar Den Haag te 
komen.97 Daarbij zouden dan niet alleen de uitvoering van de Lon
dense overeenkomst, maar ook de kredietbehoefte van Nederland en 
de mogelijkheid tot gemeenschappelijk optreden naar buiten ten aan
zien van de internationale handelspolitiek aan de orde moeten komen; 
van Nederlandse zijde zou de verlening door België van een behoorlijk 
krediet een conditio sine qua non gaan worden voor de totstand
koming van de tolunie.98
Op de ministersconferentie te Den Haag, op 17 en 18 april 1946, kwam 
het tot bevredigende resultaten, zowel wat betreft de Nederlandse 
kredietverlangens als ten aanzien van de inwerkingtreding van de 
douane-overeenkomst. Op 1 november 1946 zou een omgewerkt en 
aangevuld gemeenschappelijk tarief van kracht worden, terwijl een 
jaar daarna de douanegrens tussen Nederland, België en Luxemburg 
zou worden opgeheven; ook zou er een begin worden gemaakt met een 
studie over de haalbaarheid van een economische unie.
Uiteindelijk kwam de tariefgemeenschap toch nog pas op 1 januari
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1948 tot stand; bij de herziening en aanvulling van de in Londen af
gesproken tarieven ontstonden te veel moeilijkheden, zodat de termijn 
tot 1 november 1946 spoedig te krap bleek. En het zou tot 1 april
1949 duren, voordat de douanegrens, en dan nog maar partieel, ver
dween. De idee van een economische unie ging in de jaren vijftig op 
in het denken over de EEG."

Keren wij nog even terug naar het jaar 1945-1946 en bezien wij welke 
houding het parlement in deze kwestie toen aannam. Slechts éénmaal 
is de economische relatie met België ter sprake gekomen, en wel in de 
Tweede Kamer. Dat gebeurde bij de behandeling in december 1945 
van de toetreding van Nederland tot de Overeenkomsten van Bretton 
Woods. De Kamer wilde van de regering de bevestiging hebben dat de 
Londense overeenkomst tussen Nederland en België verenigbaar was 
met de Overeenkomsten van Bretton Woods,100 welke bevestiging de 
regering prompt gaf.101 En Kortenhorst sprak de hoop uit dat de 
minister van Financiën alles in het werk zou stellen om te proberen zo 
spoedig mogelijk de tarief gemeenschap in werking te doen treden; 
„het verlangen daartoe is aan beide zijden van de grens zeer groot”.102 
De regering stond dus bepaald niet onder zware druk van de Staten- 
Generaal.
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4 voorzitter van de Tweede Kamer.
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7 vanaf 10 januari 1946.
8 vanaf 10 januari 1946.
9 vanaf 22 november 1946.

10 vanaf 11 april 1946.
11 tot 22 januari 1946.

BIJLAGE III

De Eerste Kamer, zoals samengesteld na 20 november 1945

De met een o gemerkte leden maakten ook deel uit van de Eerste 
Kamer van de Tijdelijke Staten-Generaal.

RKSP (16 leden)

o Barge, dr. J.A.J. 
o Blomjous, H.M.J.

Brink, prof. dr. J.R.M. van 
den

o Bruyn, A.C. de 
o Fleskens, A.N.

Hustinx, mr. Ch.M.J.H. 
o Janssen, mr. F.I.J.

o Janssen de Limpens, mr.
C.H.J.A. 

o Kropman, mr. G.C.J.D. 
o Michiels van Kessenich, jhr.

mr. G.A.H. 
o Mortel, mr. J.C.A.M. van de 
o Nijkamp, H.C. 
o Schoemaker, A.J.

Welter, Ch.J.I.M.
Witteman, mr. dr. P.J.
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Wijffels, ir, F.C.M.

SDAP  (12 leden)

Cramer, mr. J. 
o Hiemstra, P. 
o Kieft, J. van de 
o Reinalda, M.A. 
o Ribbius Peletier, mevrouw 

mr. A.E. 
o Sikkes, P.

Stufkens, mr. N. 
o Veld, mr. dr. J. in ’t 
o Vorrink,J.J. 
o Vijlbrief, N.

Wibaut, dr. F.
Woudenberg,C.

,4i*P(71eden)

o Anema, mr. A. 
o Asch van Wijck, jhr. mr. 

H.A.M. van 
Beumer, mr. dr. E J . 

o Briët, mr P.E. 
o Diepenhorst, dr. P.A.

Stapelkamp, A. 
o Woltjer, dr. R.H.

CHU  (6 leden)

Feltz, mr. W.F.E. Baron van 
der1

o Kolff, mr. dr. G. 
o Pollema, mr. R. 
o Savomin Lohman, jhr. mr. 

B.C. de2
Scholten, mr. P.3 

o Vos van Steenwijk, mr. W.L.
Baron de4 

o Zwaan, dr. J. de

Liberale Staatspartij (3 leden)

o Gelderman, J. 
o Heldring, dr. E. 
o Rappard, mr. A.G.A. Ridder 

van5

VDB (2 leden)

o Embden, dr. D. van 
o Kranenburg, mr. dr. R.

CPN (1 lid)

Koejemans, A J .

Onafhankelijk (3 leden)

Donkersloot, prof. dr. N.A. 
Pamontjak, mr. M.N.D. 
Stikker, mr. D.U,

1 vanaf 7 mei 1946.
2 overleden 17 maart 1946.
3 overleden 1 mei 1946,
4 voorzitter van de Eerste Kamer.
5 overleden 25 mei 1946.
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LIJST VAN AFKORTINGEN

In deze lijst zijn afkortingen opgenomen, die meer dan één keer in de 
tekst of in de aantekeningen voorkomen. Afkortingen, waarvan de be
tekenis bekend mag worden verondersteld, zijn echter niet opgenomen.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau
ARP Anti-Revolutionaire Partij
AVRO Algemene Vereniging Radio Omroep
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
BBC British Broadcasting Corporation
BSO Bevelhebber Strijdkrachten in het Oosten
CBVO Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers
CDK Centraal Distributiekantoor
CDU Christen-Democratische Unie
CHU Christelijk-Historische Unie
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CPB Centraal Planbureau
CPN Communistische Partij Nederland
DUW Dienst Uitvoering Werken
EVB Eenheidsvakbeweging
EVC Eenhei ds vakcentrale
GAC Grote Adviescommissie der Illegaliteit
GOIWN Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland
HEK Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
HTK Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
IKOR Interkerkelijk Overleg in Radio-Aangelegenheden
KAB Katholieke Arbeidersbeweging
KB Koninklijk Besluit
KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
KRO Katholieke Radio Omroep
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KVP Katholieke Volkspartij
MG Militair Gezag
NAC Nationale Adviescommissie
NCRV Nederlandse Christelijke Radio Vereniging
NICA Netherlands Indies Civil Administration
NORR Netherlands Office for Relief and Rehabilitation
NRC Nieuwe, c.q. Nationale Rotterdamsche Courant
NSB Nationaal-Socialistische Beweging
NVB Nederlandse Volksbeweging
N W  Nederlands Verbond van Vakverenigingen
PBO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
PEC Parlementaire Enquêtecommissie (Enquêtecommissie Re

geringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten 
van het onderzoek)

PKI Partai Komunis ïndonesia
POD Politieke Opsporingsdienst
PRA Politieke Recherche Afdeling
PvdA Partij van de Arbeid
RKSP Rooms-Katholieke Staatspartij
RKWV Rooms-Katholiek Werkliedenverbond
RSAP Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij
RVD Regeringsvoorlichtingsdienst
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SER Sociaal-Economische Raad
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij
Stbl. Staatsblad
TKR Tentara Ke’amanan Rakjat (Indonesisch volksleger)
ULO Uitgebreid Lager Onderwijs
UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration
VARA Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs
VDB Vrijzinnig-Democratische Bond
VHMO Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
VPRO Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep
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Rechtsverkeer, 52
Militair Gezag
-  Aanwijzing Commissaris van de K o

ningin en burgemeester, 132, 133
-  Auto’s, 191
-  Bijzondere rechtspleging, 203, 204, 

205, 206, 208, 211. 213, 214. 219
-  College van Vertrouwensmannen, 25,

26
-  Deviezenbeleid, 377, 378
-  DUW, 433-436
-  Eindhovens adres, 31
-  Herstel rechtsverkeer, 51, 52
-  Hoger Onderwijs, 515
-  Instelling en bevoegdheden, 20, 21, 

22, 23, 24
-  Kosten, 141, 142
-  Liquidatie, 76, 82, 99, 138-143, 190, 

191
-  NAC, 33
-  Oorlogsgeweldongevallenverzeke- 

ring, 507
-  Radio, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 

535, 537, 542, 551
-  Stakingen, 450, 505
-  Voorlichting, 154, 158
-  Vordering Woonruimte, 463
-  Werklozensteun, 438
-  Zuivering, 234, 235, 236, 263, 264,

275, 276, 286, 287
Miljoenennota 1945 en 1946, 338, 339, 

343, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 358, 
359, 388, 495, zie ook: begroting 
1945 en 1946

Ministerraad,
-  instelling onderraden, 78, 79
-  reglement van orde, 78, 79, 154, 296
-  secretaris, 79
-  voorzitter, 78
Monetaire Akkoorden, 367, 368, 378- 

380

Mutual Aid Agreement, 406 
Mijnindustrieraad, 508 
Mijnstatuut, 508 
Mijnwezen, 84, 144, 501, 508

N
NAC, zie: Nationale Adviescommissie 
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Nederlands Onderwijzersgenootschap, 

518
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R
Raad van Bestuur in Arbeidszaken, 55 
Raad van Leraren voor het VHMO, 

514, 518
Raad van State, 106, 117, 119, 121,
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Het eerste deel, het kabinet Schermerhorn-Drees, 
gaat uitvoerig in op de belangrijkste taak van dit 
kabinet: een hechte basis te leggen voor een 
snelle afwikkeling van de oorlog en voor een 
spoedige terugkeer naar normale verhoudingen, 
Uitgangspunt voor het kabinet was hierbij dat 
een integraal herstel van de vooroorlogse situ
atie moest worden voorkomen; dit uitgangspunt 
leverde talloze problemen op bij het weer in 
funktie doen komen van de Staten-Generaal. Na
gegaan is of het kabinet tegenkrachten heeft 
trachten uit te schakelen door de parlementsloze 
periode zo lang mogelijk te rekken en in die 
periode, die tot 20 november 1945 duurde, zo
danige beslissingen te nemen dat het de mede
werking van het parlement in de resterende tijd 
kon ontberen. Tevens is de vraag aan de orde 
gesteld of het kabinet de politieke vernieuwing, 
d.w.z. de oprichting van de P.v.d .A ., heeft willen 
veilig stellen door de eerste na-oorlogse verkie
zingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale 
Staten en de gemeenteraden pas te laten plaats
vinden in mei en juli 1946. Ook is onderzocht, in 
welke mate van machteloosheid het parlement 
zich tegenover de regering bevond; het feit dat 
op niet al te lange termijn verkiezingen zouden 
worden gehouden, maakte het voor het parlement 
moeilijk om zo nodig een breuk met het kabinet 
te forceren, nog afgezien van de omstandigheid 
dat niemand een conflict wenste vanwege de 
grote onzekerheid over de vraag, ten gunste van 
wie de verkiezingen zouden uitvallen.
Naast deze politiek geladen thema’s is in het on
derzoek de vraag betrokken, in hoeverre het 
kabinet voorbereidingen heeft getroffen om de 
voor de oorlog bestaande sociaal-economische 
verhoudingen ingrijpend te wijzigen. Bovendien is 
nagegaan hoe het kabinet de greep van de over
heid op de economische en maatschappelijke 
ontwikkeling heeft verstevigd en hoe het dit zon
der al te veel problemen heeft kunnen doen bij 
de gratie van de algemeen heersende overtuiging 
dat in de door de oorlog veroorzaakte chaos aan 
de wederopbouw door de overheid krachtige 
leiding moest worden gegeven.
In het kader van de afwikkeling van de oorlog 
is niet alleen de aandacht uitgegaan naar zaken 
als de afbouw van het Militair Gezag en de fi
nanciering van de overheidsuitgaven, maar tevens 
naar de gang van zaken rond de bijzondere 
rechtspleging en de zuivering, welke uitvoerig is 
geschetst.
Beschreven wordt verder hoe de problemen in 
Indië al snel uitliepen op de Indonesische kwes
tie, terwijl t.a .v . het buitenlands beleid naast de 
toetreding tot de Verenigde Naties en de pro
blemen rond de Benelux, de mogelijkheden be
handeld zijn die Nederland had om van Duitsland 
een schadevergoeding te krijgen, Duits grondge
bied te annexeren en deel te nemen aan de be
zetting van Duitsland,
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