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POLITIEK(~) OPSTELLEN . 

Sedert 1971 functioneert binnen de Juridische Faculteit het Centrum 
voor de Parlementaire Geschiedenis van Nederland na de tweede we
reldoorlog. Het C.P.G. poogt te voorzien in de lacunes in de na-oor
logse parlementaire geschiedschrijving en kan in dat opzicht gezien 
worden als de voortzetting van het werk van Van Welderen Rengers en 
Oud. 

In februari 1977 verscheen het eerste deel, dat een beschrijving van 
het kabinet Schermerhorn-Drees bevat. 

In afwachting van het verschijnen van de volgende delen, leek het ons 
een gelukkige gedachte jaarlijks aan de verslaggeving enige artikelen 
toe te voegen bij wijze van voorproef en ter illustratie van de veel
zijdige aard van het werk. 

Wij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan het streven meer belang
stelling te kweken voor de parlementaire geschiedenis en onze democra
tische instellingen. 

Dr. P.F. Maas 
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In memori am , ui tgesproken door de dekaan, prof. mr. W. van der Grint en , 
ti j dens de faculteitsraadsvergadering d.d. 29 april 1981. 

In de week vóór Pasen is van ons heengegaan ons medelid prof. Frans 
Duynstee. ,Bij _de aanvang van deze vergadering moge ik hem met een enkel 
woord gedenken; gedenken met gro t e dankbaarheid voor hetgeen hij voor 
faculteit en universiteit heeft betekend. 

Duynstee was sedert 1945 aan onze faculteit verbonden. Meer dan 35 jaren 
is hij hoogleraar van onze faculteit geweest, een diensttijd die geen 
van de andere leden van de facultei t ook maar benadert. Hij was verbon
den aan facul t eit en universiteit en dit op een zeer nadrukkeli jke wi j ze 
tot op de laat ste dag. In het bestuur van faculteit en universiteit heeft 
hij een uiterst werkzaam aandeel genomen. In de faculteitsraad heeft hi j 
bij voortduring zitting gehad en dit op hoogst aktieve wijze. Vergade
ringen van de raad waarin hij niet sprak, waren een uitzondering. In_het 
bestuur van de universiteit speelde hij een belangrijke rol. Hi j was de 
eerste rector magnificus onder de WUB-struktuur. Nadien heeft hij met 
een korte onderbreking steeds zitting gehad in de universitei t sraad. Een 
groot aandeel heeft hij genomen in de voorbereidingen van de nieuwe wet 
op het wetenschappelijk onderwijs en het nieuwe Academisch Statuut. Ik 
meen te mogen zeggen, dat hij binnen onze universiteit de bij uitstek 
deskundige was in de wettelijke struktuur en inrichting van het weten
schappelijk onderwijs. De positie van de bijzondere instellingen van 
het w.o. ging hem bijzonder ter harte. Hij heeft met nota's en studies 
het standpunt van de bijzondere instellingen voorbereid en heeft in overleg 
met ministerie en Kamerleden een hoofdrol gespeeld. 

Duynstee was een man met gro t e talenten en deze talenten heeft hij niet 
verborgen, doch heeft hiervan ten volle gebruik gemaakt. Hij is de t rou
we dienstknecht van het Evangelie die vijf talenten had gekregen en er 
vijf heeft bijgewonnen. 

Duynstee was het type van de homo academicus. De mens die zich niet laat 
leiden door de waan en de mode van de dag, de mens die alles onderzoekt 
en die in kritische zin komt tot een eigen, zelfstandig oordeel. Dit ei
gen oordeel was voor Duynstee echter niet de hoogste wijsheid dat ~ tort 
et ~ travers moest worden doorgezet. Hij had een groot begrip voor maat
schappelijke verhoudingen. Hij respecteerde de visie van anderen en was 
steeds bereid zijn medewerking te verlenen aan een besluit dat de instem
ming van velen kon verkrijgen. De inrichting van onze benoemingscommis
sies en studiecommissies is hiervan een duidelijk voorbeeld. 

Duynstee was moedig. Studentenakties, ook in de extreme vorm van massa
meetings en bezettingen, hebben zijn gemoedsrust nooit verstoord. Veel
eer schiep hij daarin een zeker genoegen omdat zij hem gelegenheid gaven 
tot tegenspel. Een debat ging hij niet uit de weg. Zijn eigen standpunt 
durfde hij steeds met furore te verdedigen, ook al wist hij dat hij in
ging tegen de heersende stroming. 

Zijn moed reikte echter veel verder. Duynst ee wist dat Z~Jn gezondheid 
zeer wankel was. Hij wist dat zijn aktiviteiten zijn heengaan zouden kun
nen verhaasten. Over zijn kwalen, over zijn benauwdheden en zijn pijn sprak 
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hij zelden. Hij is zich met grote blijmoedigheid geheel blijven ge
ven aan hetgeen hij als zijn taak zag. Hij vond een grote vreugde in 
aktief zijn. 
Een beroep op hem was zelden tevergeefs. 

Met Duynstee is heen gegaan de meest markante figuur van de faculteit. 
Markant omdat hij zijn opvattingen met grote verve uitdroeg, de publi
citeit bepaald niet schuwde, contacten onderhield met velen, waarbij 
Haagse kringen niet op de laatste plaats kwamen. Hij heeft standpunten 
uitgedragen en verdedigd over tal van maatschappelijke vraagstukken. 

De Politiek had zijn grote belangstelling en hij speelde daarin als 
ge~aagde of ongevraagde raadgever een rol die ik niet nauwkeurig kan 
traceren. 

• 
I 
I 

~ 

Wij zullen Duynstee miss~n; mi~~en . weg~ns zijn kritische zin, de eigen ~ 
stijl van zijn indter:dent:es, Z~Jnd~ro~se:end en

1
::khlativerend vermogen, 111 

zijn begrip voor e ~ eeen van an eren, Z~Jn eer ~J eid en trouw. 

Laten wij hem enige ogenblikken in stilte gedenken . en besluiten met het 
gebed dat Chris~~s ons he~ft ~~geven, het Onze Vader. Moge het Rijk van 
God het Koninkr~Jk Gods, ~n z~J~ volle omvang thans deel zijn van Gods 
dienstknecht, Frans Duynstee, d~e naar best vermogen zijn levenstaak heeft volbracht. 

Bidden wij ook voor zijn vrouw, dat de Heer haar troost mag geven in de
ze voor haar zo moeilijke tijd. 
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Mag de gehuwde ambtenares blijven ? Een verslag van de OP- en neergang 

van een nrincipe, door Mr. Clemens Ruijters, medewerker aan het Centrum 

voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. 

Min of meer gelijk opgaand met economische depressies worden werknemers 
ontslagen. Vanaf het begin van deze eeuw tot diep in de vijftiger jaren 
hanteert de overheid, gesteund door de confessionele partijen, ideë~e 
motieven om de gehuwde vrouw uit· de overheidsdienst te weren. 
In deze bijdrage wordt getracht enig inzicht te geven in de ontwikkeling 
van de opvattingen ten aanzien van de arbeid van de gehuwde ambtenares 
en de wettelijke maatregelen waardoor zij werd bedreigd. 

1. De eerste pogingen. 

Tegen het einde van de vorige eeuw werden door enige gemeentebesturen po
gingen ondernomen om de gehuwde vrouw uit de overheidsdienst te weren. 
De betreffende raadsbesluiten, die het ontslag van de huwende onderwi jze
res betroffen, werden echter door de Kroon vernietigd. Dit gebeurde niet 
omdat de Kroon het in beginsel onjuist vond de gehuwde onderwijzeres te 
ontslaan, maar omdat bedoelde verordeningen stri jdig werden geacht met 
de toenmalige wet op het lager onderwijs. 
De eerste gelukte poging dateert van 1904, toen bij KB werd bepaald dat 
in bepaalde funkties bij de Posterijen en Telegraphie aan huwende vrou
wen ontslag moest worden verleend(l). Dit door minister de Marez Oyens 
(AR) bevorderde KB werd mede dankzij het verzet van het Nationaal Comi
té inzake Wettelijke Regeling van den Vrouwenarbeid drie jaar later door 
de liberale ministerKraus -wijzend op de "grove onbillijkheid" van de
ze regeling ten opzichte van "de helft van het mensdom" -ingetrokken (2). 
De intrekking van het besluit van 1904 ontmoette veel kritiek van katho
lieke en protestantse zijde en in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
werd de kwestie van de gehuwde vrouw principieel aan de orde gesteld. 
Volgens de RK-afgevaardigde Passtoers moest het verbod gezien worden als 
een maatregel van zedelijk en sociaal belang: "De gehuwde vrouw behoort 
in het gezin. De vrouw behoort een aangenaam tehuis te bereiden voor den 
man. De vrouw moet in staat zijn een smakelijk middagmaal te kunnen be
reiden. Maar daar zal de gehuwde ambtenares in de meeste gevallen wei
nig van terecht brengen, omdat zij als jong meisje reeds op kantoor was 
en dus geen opleiding heeft genoten voor het gezinsleven" (3). De intrek
king van het KB noemde hij "het stellen van een premie op het Neo-Mal thu
sianisme", m.a.w. een aanbeveling van het kleine gezin (4). Andere argu
menten tegen intrekking van het KB waren gelegen in het dienstbelang, dat 
door deze maatregel zou worden geschaad. Bovendien werd de gehuwde wer
kende vrouw gezien als loondrukster op de arbeidsmarkt; zij vermeerderde 
immers het aantal sollicitanten (5). Het betoog van Passtoers werd van
uit het AR-kamp volledig onderschreven door Heemskerk. 
Deze was het dan ook die in 1910 - hij was inmiddels minister van Bin
nenlandse Zaken geworden - een nieuwe poging deed om de gehuwde vrouw 
uit de overheidsdienst te weren (6). Op 29 april werd door hem een wets
ontwerp ingediend dat, behoudens bepaalde uitzonderingen, het ontslag 
van de huwende ambtenares en onderwijzeres inhield. (7). Ook het ontwerP
Reemskerk voerde als voornaamste grond voor het voorges t ane verbod, dat 
de arbeid van de gehuwde vrouw kinderbeperking in de hand zou werken -
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een overigens niet op enig onderzoek gegrond argument - omdat als re
gel het intreden van zwangerschap de financiële positie der echtgeno
ten ernstig zou bedreigen. Uitzonderingen op de ontslagregel werden dan 
ook toegestaan, wanneer ~f uit hoofde van de leeftijd van de vrouw (45 
jaar) geet.r. uitzicht op zwangerschap meer bestond ~f de konsekwenties 
daarvan niet tot blijvend financieel nadeel voor het echtpaar behoefden 
te leiden. Het in protestantse kringen gehuldigde beginsel van souverei
niteit in eigen kring gold blijkbaar in mindere mate met betrekking tot 
de keuze. voor kinderen, nu men financiëLe konsekwenties daarvan niet bin
nen de eigen "huiselijke" kring mocht beoordelen. 
Bij de schriftelijke voorbereiding in de Tweede Kamer ontmoette het ont
werp op zedelijke en ekonomische gronden al veel kritiek; het ~~am ni et 
meer in behandeling en werd in 1913 door de liberale minister Cort van 
der Linden ingetrokken. 

Er brak nu een periode van betrekkelijke rust aan, waarin de bij de over
heid werkende gehuwde vrouw weinig in de weg werd gelegd. Weliswaar stond 
regeling van de arbeid der gehuwde v:o~w in het ambitieuze sociaal pro
gram, waarmee Aalberse in 1919 als numster van Arbeid zitting nam in 
het rechtse Kabinet Ruijs de Beerenbrouck, maar de plannen vonden voor
alsnog geen doorgang (8). F~erin kwam verandering in het najaar van 1923, 
toen de regering op ekonomische gronden overwoog de gehuwde ambtenares 
per 1 januari 1924 te ontslaan. Naast principiëLe motieven gold nu voor
al de noodzakelijkheid van bezuiniging op de overheidsuitgaven mede nu 
het aantal Rijksambtenaren in de oorlogsjaren sterk was toegen~men. Het 
bericht kwam in de dagbladen en de hierdoor ontstane verwarring leidde 
tot een interpellatie van Johanna Westerman (Vr±jheidsbond) _ het twee
de vrouwelijke kamerlid -, die echter voor de door haar ingediende mo
tie geen meerderheid kon krijgen. In een uitvoerig debat stelden de mees
te vrouwelijke kamerleden zich scherp op tegenover de Regering. Alleen 
mevrouw s. Bronsveld-Vitringa (RKSP) kon het regeringsstandpunt volle-
di g onderschrijven (9). 

Twee maanden later verschee~ de aan~ekondigde regeringsmaatregel in het 
staatsblad (10). Deze regel~ng van net_ ontslag ~an vrouwelijke rijksambte
naren was in hoofdzaken dezelfde als d~e welke ~n het ontwerP-Reemskerk 
was voorgesteld. Het beleid v~n de St~~ als werkgever in deze, via een 
verbodsbepaling met uitzonder~ngsmogel~Jkheden, zou tot ver in de vijf
tiger j aren worden gehandhaafd. 

2. Verscherpte maatregelen. 

Ruim een jaar later werd ook voor de onderwijzere~~en een soortgelijke 
regeling in de L.O.-wet opgenomen ~11). Aanvankel~Jk was hier nog sprake 
van een facultatief ontsl~g, maar ~n 1935 zou de desbetreffende ontslag
bepaling door een imperat~eve worden vervangen (12). 

De maatregel tegen de gehu~de ambtenares werd in _~933 nog wat verscherpt. 
Terwijl bij de totstandkonung van het Algemeen R~Jksambtenarenreglement 
(ARAR) in 1931 de ontslagbep~li~g reeds was opgenomen (art. 97) werd bij 
de ri jksoverheid nu ook het ~ndienstnemen van_gehuwde vrouwen slechts in 
uitzonderingsgevallen toegestaan (13). Bovendien werd het in concubinaat 
leven met huwelijk gelijkgesteld (art. 97a ARAR). Vooralsnog had deze 
maatregel alleen betrekking op de huwende ambtenares die in ri jksdiens t 
was; in 1933 echter had de minis t er van Binnenlandse Zaken, de Wilde , 

I 
11 
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middels een circulaire de provinciale- en gemeentebesturen gevraagd hun 
ambtenarenreglementen bij die voor de rijksambtenaren aan te passen. Een 
door deze bewindsman op 27 juni 1933 ingestelde commissie onder voor zi t 
terschap van zijn partijgenoot Schouten had hem hiert oe geadviseerd (14). 
Het dooT tleze Commissie-Schouten uitgebracht e rapport bracht naas t de be
kende principiële bezwaren een nieuw argument naar voren, dat de heersen
de ekonomische krisis de tegenstanders van de arbeid der gehuwde vrouw in 
handen had gegeven: in tijden van grote werkloosheid zou de gehuwde vrouw, 
aan tallozen aanstoot gevend, zich uit het arbeidsproces terug moet en trek
ken ten behoeve van de werkloze man (15). 
De laatste voorocrlogseaktie tegen de vrouwenarbeid werd in 1937 ingezet 
door de minis t er van Sociale Zaken Romme en was mede gericht tegen de wer
kende vrouw die niet in overheidsdienst was. Het door de minister bij de 
Hoge Raad van Arbeid aanhangig gemaakte voorontwerp van wet beoogde een 
algemeen verbod van arbeid van de gehuwde vrouw - behalve dan in het huis
houden - terwille van de bescherming van het gezin. Het voorontwerp ont
moette fundamentele kritiek en werd door Rommets opvolger Van den Temnel 
(SDAP) niet meer aan de orde gesteld. -
Tot 1943 gebeurde er niets. In mei van dat jaar werd het echter door de 
sekretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken raadzaam 
geacht afwijking van de ontslagregel in ruimere mate toe te staan. In het 
belang van de dienst leek het hem met het oog op de uitzending van manne
lijk personeel naar Duitsland wenselijk, de mogelijkheid open te houden 
om de vanwege haar huwelijk ontslagen ambtenares voorlopig op arbeidskon
trakt in tijdelijke dienst te houden. Hierbij speelde tevens mee de on
zekere positie, waarin vrouwen na het vertrek van hun echtgenoten zouden 
komen te verkeren (17). 
Ook ten aanzien van het ontslag van onderwij zeressen werden de ontheffings
mogelijkheden verruimd. Deze bezettingsmaatregelen bleven tot mei 1945 van 
kracht. 

l• De na-oorlogse ontwikkelingen. 

Het was na de bevrijding duidelijk dat niet zonder meer op de vooroorlog
se ontslagregeling kon worden teruggevallen. Allereerst maakte de perso
neelsschaarste in de periode van wederopbouw het voor de regering nood
zakelijk de tijdens de bezetting ingevoerde regeling voorlopig over t e 
nemen. Er waren echter ook andere dan ekonomische motieven waarmee ter
dege rekening moest worden gehouden. Zo had de saamhorigheid in de oor-· 
logsjaren een grotere waardering voor de vrouwenarbeid en ook voor de 
positie van de gehuwde vrouw tot gevolg gehad. Ook was het inzicht door
gebroken dat enige arbeid buiten haar gezin voor de meeste vrouwen ge
wenst was (18). De door allerlei hulpmiddelen verminderde werkzaamheden 
in de huishouding maakten ruimte voor andere aktiviteiten, waarbij de ge
zinstaak niet in het gedrang behoefde te komen. Bovendien ging het nog 
altijd om een zeer gering aantal gehuwde werkende vrouwen. 
De eerste na-oorlogse volkstelling gaf aan dat op 31 mei 1947 in Neder
land op een totale beroepsbevolking van 924.721 het aantal werkende ge
huwde vrouwen moest worden gesteld op ruim 190.000. Hiervan werkte 80% 
(152.000) mee in het bedrijf van haar echtgenoot: in de landbouw, in win
kels of in de horeca. Onder de overige 38.000 vrouwen die dus in l oon
dienst voor derden buitenshuis werkzaam waren bevonden zich ruim 3600 

~ 
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landarbeidsters, 6000 werksters, 3400 hui~personeel en 3600 bedienend 
personeel, waaronder keukenpersoneel, naa~sters e.d. Van het totaal aan 
tal gehuwde vrouwen (1.997.800) was dit ongeveer 1,8%. Van het tot 

1 
-

aantal ~n loo~dienst wer~ende vrou~en was dit 5,7% (19). aa 
De houding van de overhe~d ten opz~chte van de gehuwde ambt 
ongetwijfeld van invloed op de houding van het partikulieree~a~~ _was 
leven. Ook hier was men in het algemeen geen voorstander van ~ ~Jfs
zaamheid van gehuwde vrouwen. In veel bedrijven werd _ wann ehwerk-

1 b d d·t t 1· t b' · h l' 'k eer et ner-sonee saan o ~ oe ~e - ~J uwe ~J ontslag verleend Hi -
den een of meer van de volgende motieven ten grondslag li. eraan(

2
) kon-

t · · · ··1 t d t d h d ggen 0 • 1. he pr~nc~p~e e s an pun : e ge uw e vrouw hoort in het . • 
2. vrees voor ongunstige morele beïnvloeding van de ongeh dgez~n; 

gevolg een daling van het zedelijk peil van het personuwl~n met als 
3. langdurige absentie bij bevalling; ee ' 
4. over het algemeen een groter absentisme. 
Evenals bij de overheid werd ook hier het aantal gehuwde vro .. 
beidskrachten voornamelijk bepaald door de toestand op d ~w~l~Jke ar-
Als de maatschappij de ge~u~de· vrouw in beroepsarbeid no~ ar~~dsmarkt. 
ondanks de onveranderde ~s~e op de gezinstaak _ steeds he~ d ga~ -
motief de doorslag. ekono~sch 
Het percentage gehuwde vrouwen in het arbeidsproces t . . 
die in de landbouw, was vrij konstant: in 1899 was di~e2 ~tz~nder~ng van 
in 1930 eveneens 2,2% en in 1947 3,6%. In alle ons omr· •3%, ~n 1909 2, 2%, 
dit percentage beduidend hoger. Zo was dit in 193l in ~ngend? _landen lag 
in Groot Brittannië 5%, in 1930 in België 10,1% en in Zr~~Jk 13, 4% en 
Hier?ij moet worden ~pgemerkt ~tin geen enkel West-Eur~ serland 8,6% (21). 
sche~d werd gemaakt ~n de arbe~dsmogelijkheden van mann pees land onder
Groot-Brittannië was in 1946 het laatste land waarin dee~een V:~uwen. 
perking tegen de arbeid der gehuvrde vrouw werd opgeh ( tte) h Jke be-
werkzaamheden in loondienst van gehuwde vrouwen in Ne~enl 22 • Hoewel de 
rol van betekenis speelden werd hun aantal in de bere erband d~s nog geen 
langzaam groter. De vrouwelijke beroepsbevolking waso~ps evolking toch 
met 1930 1 toegenomen met 24%; tegenover een toename ~n ~947, vergeleken 
roepsbevolking met 20%. Dit aandeel zou ook na 1947 ~~ e ~el~~ke be
De ongelijke beloning van de arbeid met als indirekt e angr~Jk st~Jgen. 
mers uit ekonomische overwegingen meer vrouwen gingengevolg dat onderna-
aan niet vreemd geweest zijn. aantrekken zal hier-

De na-oorlogse regering nam vanwege de personeelsschaa t 
zetter ingevoerde regeling over. Dit betekende dat 

0 
rs ede door de be

ARAR aan de huwende ambtenares nog wel ontslag zou wo~ grond van art. 97 
dat zij dan nog op arbeidskontr~~t in dienst kon blij entverleend, maar 
betreffende funktie mannelijk ~ersoneel voorhanden wa:~n otdat voor de 
burgerlijk recht gesloten arbe~dsovereenkomst was de . hOp de dan naar 

1 . . t t . ln et "n •,.., n legde ontslagbepa 1ng me van oepass~ng. Aanvankali 'k .n.&.\.tUl. eerge-
teit tot 1 januari 1947 gelden, maar de toestand op d~ z~u.deze facili
te verlenging van deze termijn, in eerste instantie m ta~~e~~smarkt maak
kelijk. Desgevraagd liet Minister-President Beel in d: Tw n Jaar, noodza
het najaar van 1946 weten, dat de regering niet van pl eede Kamer in 
97 ARAR neergelegde dwingende ontslagvoorschrift te Wi ~n_was h(et in art . 

Jz~gen 23). 

i· De standpunten der politieke narti j en. 

Hoe was nu de houding van de na-oorlogse poli t ieke part i j en ten aan . 
Zl en 

• 
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van de arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin ? Het waren voor-
al de confessionelen die zi ch t egenstanders toonden van gelijkberech
tiging van de vrouw. In de vooroorl ogse programs der R.K. Staatsparti j 
in 1922, 1929 en 1933 maakte een verbod van de arbeid der gehuwde vrouw 
in fabrie~en en werkplaat sen en als ambtenares en onderwi j zeres een be
langrijk punt uit. De in 1945 opgerichte KVP benadrukte in haar program 
slechts het "natuurlijke karakter van het gezin en zijn hooge waarde voor 
de gemeenschap", waarbij de arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar ge
zin niet eens ter sprake werd gebracht (24). 
Evenzo de ARP, die in haar verkiezingsprogram voor 1946 wel het eigen 
recht van het gezin onderstreepte, maar met geen woord repte over de rech
t en van de vrouw (25). Bij de ant irevolutionairen had de vrouw niet al
l een op het ekonomische- maar ook op het politieke vlak toch al niet 
veel rechten. Terwijl voor de katholieken en voor de christelijk histo
rischen al in 1922 een vrouwelijke afgevaardigde in de Tweede Kamer v er
scheen zou het tot 1963 duren voordat een vrouw namens de ARP haar in
trede deed in de Staten-Generaal (26). Lange tijd zou de houding van de 
ARP ten aanzien van het passieve kiesrecht voor vrouwen - dat binnen de
ze partij pas in 1953 werd verleend - worden bepaald door het in 1921 
door de zgn. Commissie-Idenburg ingenomen standpunt. Het rapport van de
ze commissie bevatte de volgende konklusie: "··· dat God de vrouw in het 
algemeen een andere taak heeft aangewezen dan haar door toepassing van 
het politieke passieve kiesrecht zou worden toebedacht; dat derhalve de 
anti-revolutionaire partij zich heeft · te onthouden van het kandidaat stel
len van vrouwen; dat op dezen regel alleen uitzondering toelaatbaar is, 
als onder leiding des Reeren het voor de ant i-revolutionaire partij dui
delijk geworden is, dat dit door God is gewild; dat dit thans niet het 
geval is" (27). 
De CHU sprak zich in haar Sociaal Program uit voor "een voortdurende 
zorg voor de ontplooiing en versterking van het gezin en het gezonde ge
zinsleven" (28). 
Ten aanzien van de arbeid der gehuwde vrouw moesten zodanige bepalingen 
worden vastgesteld, "dat krachtens deze, wegens voor haar schadelijke ge
volgen •••• hetzij beperking, hetzij een algeheel verbod van arbeid ••• 
mogelijk zij" ( 29). 
Ook door de partijen die de arbeidsmogelijkheden van de vrouw wilden 
verruimen werd het gezinsbelang vooropgesteld. Zo spreekt het Beginsel
program van de PvdA zich uit voor "bescherming en verheffing van het ge
zin", maar noemt als middelen hiervoor de sociale-, de fiskale- en de wo .... 
ningpolitiek (30). Het Urgentieprogram voor de verkiezingen van 1946 
bevatte o.m. gelijkgerechtigdheid van mannen en vrouwen, terwijl het Gemeente
program aandrong op "opheffing van de verplichting tot het geven van ont -
slag aan de gehuwde ambtenares" (31). 
Ook de VVD zag het gezin als kern der maatschappij maar liet op deze ver
klaring in haar Beginselprogram onmiddellijk volgen het streven ~4ar ge
lijkstelling voor de wet van man en vrouw (32). Het Urgentieprogram voeg
de hier de gelijke benoembaarheid van mannen en vrouwen in overheidsfunk
ties aan toe (33). 
De CPN had eveneens de bescherming van het gezin in haar verkiezingspro
gram opgenomen (34). De Beginselverklaring van deze parti j verwoordde a l 
in 1946 het streven naar " zodanige sociale voorzieningen voor de vrouw, 
dat deze deel kan nemen aan de product ie, waar zi j dat wenst, zonder haar 
gezin te verwaarlozen" (35). 
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De Staten-Generaal bleek niet bereid zich neer te leggen bij de door de 
regering gevoerde politiek ten aanzien van.de gehuwde ambtenares en on
der leiding van Mr. Corry Tendeloo - een s~nds 1945 voor de PvdA in de 
Tweede Kamer zitting hebbende feministe- werd het offensief ingezet te-

en de · diskriminerende behandeling van de gehuwde werkende vrouw (36). ~j de mondelinge behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken in 
de Tweede Kamer op 21 november 1946, werd de ontslagkwestie door Mw. Ten
deloc voor het eerst principieel in een goed gedokumenteerd betoog aan de 
orde gesteld (37). In de der~iger jaren, zo stelde zij, "hebben wij onder 
het motief van de werkloos~e~d een.heele :~eks van maatregelen tegen den 
vrouwenarbeid gehad, bepal~ngen, d~e dest~Jds werden gemotiveerd met het 
excuus van het teveel aan arbeidskrachten en het te weinig aan arbeid. 
Met name gingen deze bepalingen tegen den arbeid van gehuwde vrouwen en 
het gevolg was' dat dez~n voor het grootste. gedeel ~~ uit den Overh-eidsdienst 
verdwenen". Zij vroeg z~ch af of deze bepal~ngen b~J het heersende te-
kort aan arbeidskrachten nog moesten worden gehandhaafd. Volgens mevrouw 
Tendeloo was het vraagstuk van de arbeid der gehuwde vrouw steeds bezien 
vanui t een oogpunt van opportuniteit en kon moeilijk gesproken worden van 
een principe, "wanneer . men de opeenv~~gende perioden van aanstelling en 
ontslag hand in han~ _ z~et gaan me~ t~Jden van op~g en neergang in de 
conjunctuur". Ook z~J was van men~ng dat de arbe~d van een gehuWde vrouw 
zeker geen verwaarlozing van het door haar gestichte gezin tot gevolg 
mocht hebben. Hierbij moest men wel bedenken, dat volgens de stati t· k 
10% van alle gezinnen kinderloos bleef en daarboven 15% nog geen ~n~=-
ren of geen kinderen meer had. Ook het soort arbeid achtte zij van be-
lang. Wie had er ooit bezwaar ge~t te~en de arbeid van een gehuwde 
zangeres, toneelspeelster of sch~lde:es . Anders lag dit bij fabrieksar
beid die met weinig of geen voldoe~ng alleen voor het loon werd 
richt. Ook intellectuele arbeid werd .in het algemeen gewenst en v ve:-ht 
wanneer dit financieel nodig was. Dit laatste stond echter ter b errd~c 

d . d . t d d eoor e-ling van de echtelieden en ~en e ~e oor e overheid te worden b 1' t 
1 . t d b · d es ~s • In de algemene verbodsbepa ~ng egen e ar e~ van vrouwen zag m 

d nl . .k . .h evrouw Tendeloo een aantasting van e persoa ~J e vr~J eid. Tenslotte wees zij 
erop, dat het aantal gehuwde werkende vrouwen in Nederland veel geringer 
was dan in de overige West-Europese ~anden, hetgeen volgens haar op een 
zekere welstand duidde. Nu de ~~ono~~che toestand in Nederland er niet 
zo rooskleurig uitzag zoude~ W~J er ~et aan kunnen ontkomen de gehuwde 
vrouw in het arbeidsproces ~n te schakelen. 
Het uitvoerige betoog van mevrou~ Tendeloo werd door minister Beel slecht s 
summier beantwoord.~~ volstond.met de toezegging te zullen onderzoeken 
in hoeverre het mogel~Jk w~s de ~n het ARAR neergelegde uitzonderingsbe
paling te verruimen· Het ~tgangspunt- de gehuwde vrouw behoort in h t 
gezin_ werd door het Kabinet onverkort gehandhaafd (38). e 
In de Eerste Kamer werd het Kabin;tsstan~punt van harte onderschreven door 
ReiJ·ers (CHU). Een gehuwde vrouw noorde ~n het gezin en als het h 

. . " rd d . t aan em lag, zo betoogde Re~Jers, we en ze ree s rnQns ens een half jaar vóór 
haar huwelijk eervol ontslagen, om haar de gelegenheid te geven no . 

· 'k b · h d t 1 · 1 haa g een~-e onmisbare huisel~J e ez~g e en e eeren, ~ r huweliJ.k n · t 
g . h . l' .kh . d t " ( ) ~e arm zijn aan echte gezell~ge ~~~ ~J . e~ en _warm e 39 • Misschien Wilde 
hiJ. hiermee tevens een mogel~Jkhe~d aand~den om te komen tot een b 

· · b d h · h d ver e-tering van het veel te ger~nge aan o van ~s ou elijk personeel (
4
o) 

De CPN veroordeelde het diskriminerende beleid van de overheid. Namens• 
deze partij onderstreepte Brandenburg nogmaals dat men zich in deze ont-
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sla~estie niet teveel achter het principe moest verschuil en. Het prin
cipe wordt alleen gehanteerd als de conjunctuur dat vereist, zo stelde 
hij. "Daar, waar de vrouw, ook de gehuwde, als goedkoope werkkracht 
dienst kon doen, heeft men over het algemeen er zich niet voor geschaamd 
deze goedkoop·e arbeidskrachten ·in dienst te riemen. Daar kwam het gehuwd 
zijn pas in de t weede plaats" (41). 

Onder het nieuwe kabinet in 1948 verzetten de tegenstanders van de ont
slagbepaling zich andermaal tegen de handhaving hiervan in het ARAR. In -
middels was bij circulaire van 13 oktober 1947 bepaald dat de gehuwde 
ambtenares t ot januari 1950 in dienst mocht bli jven. 
Eigenlijk was iedereen het er wel over eens dat, zeker wanneer er kinde
ren waren, de gehuwde vrouw in de eerste plaats in het gezin behoorde. 
Dat er in Nederland zo over werd gedacht was ook wel gebleken uit de volks
tellingen van 1929 en 1947, toen resp. 6,5% en 9,1% van de gehuwde vrou
wen een beroep uitoefenden. Lag het dan nog wel op de weg van de overheid 
het gezinsbelang op deze wijze te willen bevorderen, zo stelde mevrouw 
Fortanier-de Wi tt (VVD). "In ieder gezin hebben de beide ech~genot en te 
zamen te beoordelen wat het gezinsbelang vordert en heeft de Staats als 
zodanig geen enkele taak ! " (42). Haar pleidooi voor het eigen beslis
singsrecht van man en vrouw werd ondersteund door Gortzak (CPN) en me
vrouw Tendeloo, welke laatste er bij de minister van Binnenlandse Zaken 
op aandrong een onderzoek te doen instellen naar de feitelijke positie 
van de vrouw in overheidsdienst om er eindelijk eens achter te komen 
waarover nu eigenlijk werd gepraat (43). De confessionele partijen hiel
den onverkort aan het steeds door hun ingenomen standpunt vast en wensten 
de verbodsbepaling in z'n geheel te handhaven (44). 
De minister van Binnenlandse Zaken, van Ma.arseveen, toonde zich niet be
reid van het door de Regering ingenomen standpunt, dat hij redeli jk en 
juist achtte, af te wijken (45). Hij zei overigens niet van mening te zijn 
dat de gehuwde vrouw in geen enkel geval in overheidsdienst mocht zijn. 
"Als b.v. een vrouw, zonder kinderen, gehuwd is met een man, die in een 
krankzinnigengesticht zit, waarom zouden wij haar dan niet vergunnen, haar 
brood in Overheidsdienst voor haar zelf en haar man te verdienen?" (46). 
Aan het door mevrouw Tendeloo gevraagde onderzoek wilde hij - zij het met 
de nodige skepsis - zijn medewerking niet onthouden. "Ik zou niet graag 
een commissie van onderzoek instellen pour le seul plaisir de faire des 
recherches. Indien echter de geacht·e afgevaardigden Tendeloo en Dassen 
menen, dat hun kijk op het vraagstuk verdiept kan worden en hun oordeel 
beïnvloed kan worden door de resultaten van het onderzoek ener commissie 
wil ik dat onderzoek niet weigeren" (47) • ' 
De door van Maarseveen toegezegde commissie werd op ll jumi 1949 geïnstal
leerd onder voorzitterschap van Mr. P.A.G. Ubink en bracht in 1952 verslag 
uit van haar bevindingen. 
Voor het echter zover was bleek de opinie in en buiten de Staten-Generaal 
zich toch langzaam ten gunste van de gehuwde werkende vrouw te wijzigen. 
Zo was op 15 december 1948 in de Tweede Kamer de motie-van Sleen (PvdA) 
aangenomen, waarin de Regering werd gevraagd te bewerkstelligen dat ge
huwde vrouwelijke leerkrachten bij de verschillende takken van onderwijs 
konden worden gehandhaafd en voor een benoeming in aanmerking konden ko
men (48). De stemverhouding was 35 tegen 31, waarbij moet worden aanget e
kend dat van de KVP-fraktie nogal wat leden ontbraken. Een principiê~e 
uitspraak was hiermee ook nog niet verkregen, omdat de motie-van Sleen 
er een zaak van opportunitei t van maakte. 
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In verband met het tekort aan leerkrachten mocht de gehuwde onde~Ni jz e
res voorlopig blijven; tot een wetswijziging in de geest van de mot ie 
bleek de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Rutten, niet 
bereid. 
Ook t en aanzien van de gehuwde ambtenar·es werd de ontslagmaatregel steeds 
weer opgeschort , aanvankelijk tot 1 januari 1950 en tenslotte in 1952 voor 
onbepaalde termijn. 

2· Een katholiek met een liberaal geluid. 

Het verzet tegen de gehuwde werkende vrouw was binnen de KVP ook niet 
meer zo eensgezind, zoals bleek bij de diskussie over dit vraagstuk in 
de Eerste Kamer op 9 maart 1949. Nadat van Lieshout het onveranderde 
principiële standpunt van ~~ meerd~~heid der katholieke fraktie nog eens 
had verwoord, benadrukte Zl.Jn parhJgenoot Beaufort OFM in een helder . . 
pleidooi het persoonlijke beslissin~srecht v~ man en vrouw t.a.v. de 
vraag of de gezinsbelangen al da~ n1et veren1gbaar waren met niet-gezins
arbeid van de vrouw. Ook preventlef optreden van de overheid in dezen acht 
te hij uit den boze (49). Overigens betwijfelde hij of het gezinsbelang 
inderdaad het motief voor de bedoelde maatregel was geweest: "Want in de 
eerste plaats heeft de Overheid zich nooit bekommerd over de vele ~ehuwde 
vrouwen, die haar gebouwen ~choonhi~lden, terwijl toch juist bij d~ze ca
tegorie nadeel voor het gez1n, well1cht meer nog dan bij de ambtenaressen 
mo·et worden gevreesd. En in de tweede plaats heeft de Overheid haar be- ' 
leid voortdurend l~ten.afhanfgent vtan"de(n

50
s)tand der arbeidsmarkt: bij schaar-

ste aantrekken, biJ ~mte a s o en • 
Mïnister van Maarseveen bleek_niet berei~ de stellingen van pater Beaufort 
te aanvaarden. Hij zag de gez1nsrechten 1n zo nauw verband met d openba
re zaak, dat de Staat de plicht had op te treden b.v. in kwestie: van echt
scheiding, van leerplichtenvan ontslag. 
Mede naar aanleidin~ van het betoog van pater Beaufort in de Eerste Kamer 
werd er door Romme l.n De Volkskrant op gewezen, dat in deze kwestie ook 
rekening diende te worden gehouden met de belangen van de gezinnen 
in de gezinsarbeid de vrouw w~l de hele dag op~iste en geen ruimte'l:~ 
voor werk buitensh~~· De door Beaufort verdedigde opvatting zou volgens 
Romme voor de praktl.Jk_van het leven be~ekenen, dat het kleinere of het 
rijkere gezin dubbele l.nko~~ten kon genJ.eten en een daaraan verbonden le
vensstaat kon voeren, te~Jl het grotere.~f het armere gezin het alleen 
met de inkomsten van de man moest ~oen. HiJ_achtte deze tegenstelling be
denkelijk: "Te meer, omdat dat klel.nere g~~l.n nu. eenmaal zo verschrikke
lijk dikwijls opzettelijk en _ tegennatu:u-hJk kle1n ~ehouden Wordt". Het 
is opmerkelijk dat voor s~~ge katholl.eken het al l.n 1907 gehanteerde 

ent a ls zou intrekking van het ontslagverbod een stimulan . . argum , . . s Zl.Jn 
voor ongeoorloofde gezinsbeperking, nog nl.ets aan actualiteit had verlo-
ren. . .. 
De door Romme geoppperde suggest1e als zou bl.J de beoordeling van d 
beidsmogelijkheden van de vrouw met het kleine gezin Worden ondersche ~r-d 

1 · 'k d · e1 en naar gelang het betrof natuu: .l.J gevorm e gezl.nnen en andere, waarin een 
tijd- en krachtenoverschot bl.J de ~ouw het g~volg was van tegennatuurlij
ke gezinsbeperking, werd door Be~ur~rt volledl.~ .ve~orpen (52). Niet al
leen zou een dergelijk ondersche1d 1n de praktl.Jk n1et zijn te maken 
maar ook werd bedoelde gezinsbeperking door steeds meer gehuwden niet lan
ger moreel afkeurenswaardig geacht. Als voornaamste bezwaar tegen Romm e•s 
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benadering stelde Beaufort echter dat zelfs het gevaar voor verkeerde 
praktijken op zich geen voldoende rechtsgrond was voor overheidsoptre
den in dezen, waar het betrof de zeer persoonlijke levenssfeer. 
Veel van Beauforts visie was ook te beluisteren in het rapport dat in 
augustus I 951 -werd uitgebracht door een commissie ui t het- met de KVP 
gelieerde - Centrum voor Staatkundige Vorming (53). Het Centrum wees be
perkende overheidsmaatregelen in de huidige omstandigheden af en zag hier
in slechts een uiterst middel wanneer zou blijken van aanmerkelijk nadeel 
voor het algemeen welzijn of verminderde werkgelegenheid van de mannelij
ke kostwinners door frequent voorkomende arbeid van de gehuwde vrouw (54 ). 
De algemene situatie in dit opzicht was in Nederland zeker niet ongunstig, 
gezien de beperkte omvang- het ging hierbij om 1,75% van de gehuwde vrou
wen- van de arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin. De primaire 
verantwoordelijkheid hiervoor berustte bij de echtgenoten en niet bij de 
Overheid (55). 

~· Het Rapport-Ubink. 

De in juni 1949 aan de Commissie-Ubink verstrekte opdracht had een prac
tisch karakter. Zij moest allereerst een onderzoek instellen "naar de fei
telijke toestand, te weten het aantal ambtenaren, waaronder uiteraard ook 
te verstaan de dames, die op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, dat in 
Rijksdienst werkzaam is, de samenstelling van haar gezinnen en de vraag, 
of het aanvaarden dan wel continueren van de dienstbetrekking het gevolg 
was van het feit, dat de wederhelft van de betrokken ambtenares buiten 
staat was in het onderhoud van zijn gezin te voorzien, dan wel andere over
wegingen de voornaamste rol hebben gespeeld". Aldus formuleerde Dr. Prin
sen, Sekretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het 
eerste deel van de opdracht in zijn installatierede. Vervolgens moest de 
commissie de Minister van Binnenlandse Zaken, mede gelet op de resultaten 
van het onderzoek naar de feitelijke toestand, van advies dienen met be
trekking tot de vraag, welke gedragslijn mede voor de praktijk het meeste 
aanbevelingswaardig diende te worden geacht ten aanzien van de huwende en 
gehuwde vrouw in Rijksdienst. 
In juni 1952, drie jaar na haar installatie, bracht de Commissie-Ubink 
rapport uit (56). Uit het door haar verrichte onderzoek bleek dat de mees
te gehuwde vrouwen - ook in de hoger gequalificeerde beroepen zoals ambte
nares en onderwijzeres- werkten uit economische noodzaak. De aard van de 
door hen uitgeoefende beroepen gaf een indikatie omtrent de mogelijkheid 
beroeps- en gezinsarbeid op bevredigende wijze te combineren. De volks
telling van 1947 bevatte hierover duidelijke cijfers (zie par. 3). In het 
algemeen was derhalve het motief voor arbeid buiten het gezin gelegen in 
de bevordering van de belangen van het gezin door verbetering van de eco
nomische positie. 
Voor de jaren na 1947 zou blijken, dat, behalve in de landbouw en in de 
huiselijke diensten- waar een duidelijke achteruitgang waarneembaar was 
de arbeid van vrouwen in ons land belangrijk toenam, in het bijzonder in 
de administratieve beroepen en bij het onderwijs (57). 
Van de 23.274 in 1950 in de Rijksdienst - niet met schoonmaakwerkzaamhe
den belaste- werkzame vrouwen waren er 979 (4,2%) gehuwd (58). Uit het 
onderzoek van de Commissie-Ubink bleek dat in slechts 2% van deze gevallen 
~et huwelijk een ongunstige invloed ui t oefende op de dienstvervulling. De 
~nvloed van de dienstvervulling op het huwelijk was natuurlijk nauweli jks 
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te meten (59). Het onderzoek der Commissie had geresult rd . 
promis-voorstel, waarbij de minister werd geadviseerd dee~ ~~een cam
bij het aangaan van het huweli jk ontslag moest worden ve lepad~ng, dat 

· t d · d t · r een geen toe-pass~ng e oen Vln en en aanz~en van de vrouwen die ' 
a. de lee:fltijd van 30 jaar hadden bereikt; 
b. zonder wezenlijke onderbreking een diensttijd van lO 

di t h dd jaar of langer in Rijks "ens a en vervuld; 
c. de rang van commies dan wel een daarmee geliJ.k te t 

dd s ellen of hogere rang beklee en-. 
De commissie was van mening dat met deze bepaling volda k 
de eis, dat rekening moest worden gehouden zowel met he~d_on worden aan 
als met de belangen van de betrokkenen. ~enstbelang , 

Het compromis van de Commissie-Ubink bevatte in wezen b . . 
trair aan wat de ministers Beel, Witteman en Van Maar een esl~ss~ng con-

. . t d h seveen in de logsJaren als Kab~ne sstan punt adden medegedeeld R na-oor-
de in deze sterk verdeelde katholieke fraktie, was.bl~~:~ vo~~zitter van 
taar in De Volkskrant niet erg gelukkig met het compr J_ ns Z~Jn kommen
Hij benadrukte de eigen verantwoordelijkheid van de 0~~~v~orstel (60). 
voorbeeldig werkgeefster met betrekking tot de vraa . e7~ als goed en 
zij niet in haar dienst nam of hield. De gehuwde vr~ ~~ Z1J wel en Wie 
gezin en de overheid die haar de gelegenheid gaf vanu~ ehoorde in het 
wijken bevorderde sociale misstanden. De door Romroe e~e regel af te 
den in de Tweede Kamer door slechts een gedeelte v g~~te bezwaren wer-
derschreven (61). an e KVP-fraktie on-

1· Mr. Corrie Tendeloo interpelleert. 

Pas drie jaar na het versebi jnen van het rapport-Uh· nk 
haar standpunt inzake de gehuwde ambtenares bepalen~ H zou de Regering 
hoogste tijd want in september 1955 kwam in de Twe d et werd ook wel de 
Kleuteronderwijswet in behandeling, dat het ontsla; e Kamer het ontwerP
terleidster niet meer bevatte, zoals de L.O.-wet ditv~ de huwende kleu
de huwende onderwijzeres. Dat in het ontwerp door de R:ed ~en aanzien van 
stel was gedaan de gehuwde kleuterleidster te weren , ger7ng geen voor
rassing. De minister van Onderwijs, Kunsten en WetenKW~ n~et als een ver
al op 14 december 1953 in de Tweede Kamer laten wete~c ~ppen! Cals, had 
plaats de echtgenoten zelf en niet de Overheid moet ' _dat 1n de eerste 
vrouw bepaalde werkzaamheden ~lders zal verrichten"eC6~tmak:en, of de 
Het zal dan ook geen toeval Z~Jn geweest, dat vlak v h 
kleuterdebat bekend werd dat d~ _Reger~ng had beslote~o~e et begin van het 
regel te P~dhaven ! Wel was Z1J bere1d ruimere mogel· .khalgemene ontslag
op die regel uitzonderingen te maken als dat nodig w ~J. eden te openen om 
de praktijk gebleken behoeften" (63). Principieel blas/~ verband met "in 
vooropstaan, waarmee de Regering ver achterbleef bije~ t et ontslag dus 
stel waarover de Commissie-Ubink het in 1952 eens w e compromisvoor
Het door de Regering ingenomen opportunistische st~~ geworden. 
Tendeloo aanleiding in de ~deede Kamer op 15 septembe~~t W~s Voor mw. 
tie te houden over de houding van de Regering ten aan . en lnterpella-
ambtenar~~· De int~rpellante ~r .. als haar oordeel dat z~:n van de gehuwde 
waar alt1Jd verdedigd was op 1deele motieven_ de h t ontslag welis
het gezin thuis- maar dat in fei t e het economischge ~~de vrouw hoort in 
"Het ideê"le motief is slechts een schoon kleed om d mo 1ef de do orslag gaf. 
te verhullen. Er is geen vrouw meer die er in gelo ;t~oncu:rentiestri jd 
vrouw Tendeloo, die in 1946 voor het eerst om afsc~aff! Z~l ze (64). Me-

lng van de ont slag-
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bepaling had gevraagd, wees erop, dat de inzichten en de maatschappelij
ke verhoudingen de afgelopen tien jaren nogal waren veranderd. Ander
maal deed zij een beroep op de Regering om liever ten halve te keren dan 
ten hele te dwal~n. De minister var- Binnenlandse Zaken, Beel, antwoordde, 
dat het in het kader van modern personeelsbeleid de plicht van de over
heid als werkgeefster was te beoordelen voor welke funkties het verant
woord was de gehuwde vrouw in dienst te nemen. Het dienstbelang vereiste 
dat de overheid moest kunnen rekenen op een arbeidsprestatie gedurende 
de gehele diensttijd, dus tot het 65ste jaar. Tenslotte wees hij erop, 
dat de wijziging een compromis-oplossing was, nu over deze kwestie een 
groot verschil van inzicht bestond. In ieder geval was de Regering niet 
bereid te voldoen aan de wens van mw. Tendeloo om de beslissing over te 
laten aan de echtelieden. 
Mevrouw Tendeloo was door het antwoord van de minister natuurlijk niet 
gerustgesteld en diende, mede namens mw. Fortanier-de Witt (VVD), een mo
tie in waarin werd uitgesproken, dat het niet op de weg van de Staat lag 
de arbeid van de gehuwde vrouw te verbieden en waarin de Regering werd 
uitgenodigd de met deze opvatting strijdige voorschriften te herzien. 
De argumenten die bij de replieken naar voren werden gebracht waren niet 
nieuw. De oppositie tegen de ontslagbepaling in het ARAR werd voorname
lijk door vrouwen gevoerd. Behalve de indiensters van de motie waren dat 
Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen ( CHU), die haar persoonlijke instemming 
betuigde met de motie, Mw. De Vink (KVP), die namens een gedeelte van 
haar fraktie de grondgedachte van de motie onderschreef en Mw. Lips
Odinot (CPN). Tegenstander van de motie verklaarden zich de heren Stok
man (KVP), Stapelkamp (ARP), Tilanus ( Chli) en Wel ter (KNP). Hun argumen
ten liepen uiteen van de goddelijke bestemming van de vrouw in het gezin 
via dreigende kinderloosheid naar overwegingen van opportuniteit. 
Mïnister Beel slaagde er ondanks enkele vage toezeggingen niet in de 
voorstanders van de motie-Tendeloo op andere gedachten te brengen. De 
motie, die op verzoek van mw. De Vink was uitgebreid met de woorden "be
houdens bij het blijken van misstanden", werd na een uitermate spannende 
stemming, waarbij slechts tien ,kamerleden afwezig waren, aangenomen met 
46 tegen 44 stemmen. Dit re sul taa t was voornamelijk te danken aan de om-
standigheid, dat behalve de PvdA, VVD en CPN, zich ook vijf afgevaardig

den van de KVP, aangevoerd door mw. De Vink, plus twee Christelijk-Ris
torisohen (Freule Wttewaall van Stoetwegen en de heer Krol) bij de tegen
standers van het ontslagvoorschrift schaarden. Bovendien verklaarde de 
heer De Graaf namens een viertal KVP-leden dat zij tot op zekere hoogte 
met de motie accoord gingen, maar bezwaren hadden tegen de tekst. Zij 
stemden tenslotte tegen omdat naar hun mening de preventieve taak van 
de overheid tot bescherming van het gezinsleven in de motie onvoldoen-
de erkenning had gevonden. 

Met de aanvaarding van de motie-Tendeloo was thans - vijftig jaar nadat 
de strijd voor de rechten van de gehuwde vrouw in overheidsdienst begon
nen moest worden- voor het eerst een uitspraak door de Tweede Kamer ge
daan, waarin de oude rechtsongelijkheid principieel werd afgewezen. 
Het was overigens niet te verwachten dat het ontslagvoorschrift spoedig 
zou worden opgegeven, nu minister Beel aanvaarding van de motie "ernstig 
had ontraden". De Regering kan zo'n uitspraak van de Kamer naast zich 
~eerleggen, hetgeen wel vaker gebeurt. De Kamer rest dan nog slechts de 
mogelijkheid het Kabinet naar huis te sturen, waar in het gegeven geval 

, 
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weinig animo voor zou bestaan. 

8. Afloop. 

Een klein.jaar later maakte het formatie-overleg voor het vierde Kabinet
Drees duidelijk hoe gevoelig de kwestie nog lag bij de katholieke fraktie
leider Romme. Deze wees de hem aangeboden portefeuille van Binnenlandse 
Zaken af met als belangrijkste motief, "dat het programpunt ten aanzien 
van de gehuwde ambtenares (conform de motie-Tendeloo) voor hem onaanvaard
baar was, indj.en hij als minister geroepen zou zijn daaraan uitvoering 
te geven" (65). 
Op 30 november 1957 werd tenslotte door minister Strmjcken (KVP) gevolg 
gegeven aan de motie-Tendeloo en verdwenen de betreffende artikelen ui t 
het ARAR (66). 
De strijd om gelijkberechtiging van de vrouw op dit onderdeel was na ruim 
vijftig jaar in haar voordeel beslist. Met het verdwijnen van de verbods
bepaling kreeg de gehuwde vrouw het recht als ieder ander in de overheids
dienst aan het arbeidsproces deel te nemen. 
De KVP _ die zich als belangrijkste groepering lange tijd met sukses te
gen gelijkberechtiging van de vrouw had verzet - legde zich er nu bij neer . 
Ook binnen deze partij was men tenslotte .tot de conclusie gekomen dat de 
vraagstukken, verbonden aan de arbeid van gehuwde vrouwen, niet bevredi- · 
gend waren op te l_ossen. met alleen ~r verbo~sbepalingen uit te vaardi
gen en daarop min of meer vergaande UJ. tzonder~ngen te maken. Dat de hou
ding ten opzichte van de gehu~de vro~~ w~s veranderd werd mede veroor
zaakt door het halverwege de Jare~ V~Jft~g groeiende inzicht, dat de 
grote vraag naar vrouwelijke arbe~dskrachten van strukturele en niet van 
tijdelijke aard was (67). Nu de zaken er zo voorstonden werd het de hoog
ste tijd aandacht te gaan geven aan de probl~~en die de arbeid van de ge
huwde vrouw met zich meebracht. De aanvankel~Jke tegenstanders konden zich 
er nu mede voor inzetten verruiming van de arbeidsmogelijkheden voor ge
huwde vrouwen gepaard te doen gaan me~ concrete maatregelen om de nadelen 
weg te nemen, die hieruit voor de gez~nnen en de gemeenschap zouden kun
nen voortvloeien. 
Met de ook op dit punt turbulente 60-er jaren voor de deur ~dam een be
zinning op de emancipatie van de werkende gehuwde vrouw beslist niet te 
vroeg ! (68). 

Noten . 
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het loon van haar echtgenoot ~n gevaar ~omen omdat de sociale recht
vaardigheid zich verzet~e tegen. een g~z~~sl?on dat de behoeften te bo
ven zou gaan. In kathol~eke ~~ ~n soc~~~~st~sche kringen speelde het 
behoefte-element een belangr~ Jke rol b~J de loonbepaling. De libera
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een arbeidsplicht voor meisjes als op oss1ng van et tekort aan gezins
hulp. Mïnister :Drees verwierp ~~t denkbe~ld van gedwongen tewerkstel
ling in de huishouding omdat hiJ van. ~e~~~ was dat h~~houdelijke ar
beid· zich hier niet toe leende, tervn.Jl OJ.J een dergehJke regeling 
huis aan huis zou moeten worden gekontroleerd. Zie: HTK 1945/46, Aanhangsel, p. 17. 
Hïervoor: Mr. J.N. Metz in Katholiek Cultureel Tijdschrift 1946, nrs. 
4, 5' 6. 
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58. Ten aanzien van de vrouwen dJ.e meft ~~khoonmaakwerkzaamheden waren belast 

is in de Rijksdienst ~~eeds een a WlJ ~nde gedragslijn gevolgd in die 
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van een dergelijke arbeidskracht geen beletsel vormde haar - op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht ~ in dienst te nemen. Het 
regeringsstandpunt ten aanzien van de gehuwde ambtenares was des te 
moeilijker te accepteren wanneer men bedacht, dat van de gehuwde 
vrouwen in -Rijksdienst de schoonmaakEters van kantoorlokalen het 
overgrote deel uitmaakten. In 1950 waren in de Rijksdienst op ie
dere 5 gehuwde vrouwen er 3 als schoonmaakster werkzaam. De kombi
natie werk/gezin was juist bij de werksters vaak moeilijk omdat de
ze meestal werkten op de tijdstippen dat het gezin ze het meest no
dig had: vóór 8 uur 's morgens en ná 5 uur 1 s avonds. 

59. Ubink, a.w., p. 12. 
60. De Volkskrant, 24 november 1952 p. 1, De gehuwde ambtenares. 
61. BTK 1952/53, Verslag p. 2093: Van der Zanden. 
62. BTK 1953/54, Verslag p. 2256. 
63. KB van 13 september 1955, Stbl. nr. 428. 
64. HTK 1954/55, Verslag, p. 3000 e.v. 
65. Mr. F.J.F.M. Duynstee, De Kabinetsformaties 1946-1965. Deventer 1966, 

p. 101. 
66. KB van 30 november 1957, Stbl. nr. 527. 
67. Els Blok, Loonarbeid van vrouwen in Nederland. Nijmegen 1978, p. 13. 
68. Stokman in Katholiek Staatkundig Maandschrift van 1955, p. 305-319. 
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Dr. H.J. Van Mook onze laatste Landvoo tot ontsla 
(augustus . okt ober 1948) (1), Door Dr. P.F. Maas. 

' 
"Ik geloof niet , dat ooi t op deze wijze en met zoveel grofh · d 
de zijn laatste ambtsperiode een Landvoogd is weggest~ ·~ Ofel . f eduren-

di d h d ull d dan dit Mi . '-'-'-'-'-• lK beter ver en a , z en an eren msterie beoordel n ( 2) 
"Tenslotte, dat Regering en Landvoogd onder deze emstand ~nh d •. 
de scheiden, en dat je na jaren van bovenmenselijke arb 7~ efen l~ anvre
zonder die arbeid voltooid en bekroond te zien is tr ~l ha scheld neemt 

d dat b . · 1 ' ag:~.sc Wees ervan verzeker , l J ve en en zeker bij mij het be f 1 • •••• 
groot man de laatste jaren in Indonesië het Bestuur ins~ deeft , dat een 
houden ••••• " (3). an en heeft ge-
In de bundel "Politiek(e) Opstellen" (l98o), werd het t 

1 E.M.J.A. Sassen, minister van Overzeesche Gebiedsdeleno~ shag van_Mr. 
Drees-Van Schaik, summier besproken, Het opstel toetst l~ et kablnet 
gatieve beoordeling van diens ministerschap aan de r e te gangbare, ne
teratuur en het inmiddels toegankelijke archiefmater~ce~ verschenen li
notulen van de Ministerraad. De aanvankelijke concl l~ ' waaronder de 
wit beeldvorming op zijn minst nuancering behoefde (~)e ~as, dat de zwart
ge wilden we een ogenblik stilstaan bij het ontsla v~ n de~e bijdra
Gouverneur-Generaal, dat zoals uit de stukken blij~t d de LUJ. tenant
griefde en verbitterde en dat de Minist erraad veel h e betrokkene intens 
Naast een summiere beschrijving van enkele relevant oofdbreken~ kostte (5). 
dit ontslag, zullen we ons bezig houden met de achte gebeurtemssen rond 
verbitterde react ies, de oorzaken van zijn afgedw ergronden van Van Mooks 
verantwoording van het door hem gevoerde beleid ong~n v~~trek ~n met de 
de vorm van een nota aan de Minis t er-President d z~ats hiJ deze zelf in 

ee eekomen (6). 
Omstreden Landvoogd. 

Vanaf 23 februari 1945 tot 3 november 1948 fungeerde 
nant-Gouverneur-Generaal. Na het terugtreden van d 

1 
Van Maak als Lui te

Van Starkenborgh (1945) besloot de Regering geen ~ aatste Landvoogd, 
raal te benoemen met het oog op de voorgenomen Wi ~~u~e G~uverneur-Gene
dige verhouding tussen Nederlands-Indië en het moJ~lgJ.ng ln ~e staat~ 
ding van de indruk de vooroorlogse toestand inte~a:~land ~n ter vermij
len. De waarnemend Landvoogd beschikt e overigens ove te ~llen herstel _ 
le be~oegdheden, hetgeen hem eve~wel bijzonder kwets~ schler dic~atoria
relatle tot de Nederlandse Regerlng, c.q. de Mini t aar maakte ln zijn 
biedsdelen, 5 er Van Overzeesche Ge-
Enkele voorbeelden kunnen afdoende illustreren dat de . . 
voogd van den aanvang af zeer omstreden was. Dit t POsltle van de Land~ 
beslissingen, die bij de formatie van het kabinet ;; verheldering van de 
men werden. Al in Londen kreeg Van Mook tengevolge ees-van Schaik geno-
de reputatie anti-Nederlands te zijn, met enige min~an ?ePaalde uitlat ingen 
ne gedoe" van de Nederlanders. Bovendien openbaa d c~tlng voor het "klei-
t t l . ht· ha d 1 r e Zlch ~~-- . . o so eren en elgenmac lg n e en, waartoe de ele ~ ZlJn neiging 
boden werd (7). Terug~~ N~~erlands-Indië, vermoefd genheld ook ruim ge
problemen, ontmoette hlJ bl J de uit Japanse kamp ben ~:t concentratie
en bij de legerleiding duideli jke weerstand vanw:ne e~Jde Europeanen 
bane-verleden (8). g ZlJn Stuw- en Bris-
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Trouwens alle afgezanten uit het moederland werden met jalouzie op hun 
welgedaan uiterlijk gemonsterd "roze-marsepeinen varkentjes", aldus 
Koets. 
Al direct zorgde Van Mook voor enorme, politieke consternatie door, vol
ledig in stri jd met zijn eigen berichtgeving en de instructies van de 
Regering, overleg te plegen met Soekarno, de gehate collaborateur en mee
verantwoordelijk voor de beruchte Bersiap-tijd van doodslag, plundering 
en revolutie. 
Vanaf dat moment zal er voortdurend sprake blijven van een mogelijk ont
slag, hetzij doordat Van Mook daar zelf om verzocht of ermee dreigde, 
hetzij doordat de opeenvolgende kabinetten dit, bijna publiekelijk, over
wogen (9). De mislukking van de Hoge Veluwe Conferentie, april 194ó , 
moet (en werd ook) goeddeels aan Van Mooks ondoorzichtig en eigenmachtig 
manouvreren toegeschreven worden en verried een fundamenteel gebrek aan 
kennis v~~ en begrip voor de politieke, verhoudingen in Nederland. 
De instelling van de Commissie-Generaal, waarvan de Landvoogd aanvankelijk 
geen deel uitmaakte, bracht hem ertoe de portefeuillekwestie te stellen 
(juni 1946). De eerste politiële actie onder de veelzeggende code-naam 
Operatie Product, juli/augustus 1947, bleef tot zijn grote ergernis en 
ondanks zijn aandringen op doorstoten naar de "pesthaard" Djocja, de 
hoofdstad van de Soekarno-republiek, beperkt van omvang (10). Al eerder 
was hij teleurgesteld in en vervreemd geraakt van de Republikeinse na
tionalisten. 
In april 1947 had het kabinet-Beel besloten Van Mook door oud-minister 
Meynen (ARP) te vervangen, doch het kwam daarop terug nadat Beel, in Ne
derlands-Indië op bezoek, onder de indruk was gekomen van de deskundig
heid en bestuurlijke kwaliteiten van de Landvoogd, die bovendien gelet 
op zijn progressieve reputatie in het buitenland uitstekend de verant
woordelijkheid voor de voorgenomen politiële actie kon dragen. 
Operatie Product maakte de weg vrij voor de ontplooii~g van zijn enorme 
bestuurskracht, die zich nu kon richten op de economische rehabilitatie, 
herstel van bestuur, veiligheid en orde in een "eigen" territorium. Het 
oude, vertrouwde Indië, waarin de troïka van ambtenaren, militairen en on
dernemers domineerden en waarover alleen de Indischman oordelen kon, scheen 
zich achter de demarcatie-lijnen (Van Mook-lijn) te herstellen en opnieuw 
tot bloei te komen (11). van Mook, rond de Hoge Veluwe Conferentie nog 
overwerkt, snel geïrriteerd en "overkeen to reach a settlement", dacht 
niet meer aan aftreden temeer daar hij dank zij het militair optreden . ' 
~~ grote harmonie met leger en ondernemers kon opereren en met Beel een 
~tstekende verstandhouding onderhield, die bezegeld werd door de verle
ning van het grootkruis in de orde van Oranje-Nassau. Kortom, Van Mook, 
in blakende vorm, beleefde zijn "finest hours". 
Helaas had de politiële actie slechts schijnbaar en tijdelijk opluchting 
gegeven in de benarde positie. De Republiek wist zijn positie voortdurend, 
mede door de internationalisering, te versterken en toonde generlei be
reidheid de attributen van zijn zelf-geproclameerde souvereiniteit in te 
leveren. De federalistentrokken daaruit de conclusie dat de tijd rijp was 
voor een meer zelfstandig optreden en kwamen op eigen initiatief in Ban
doeng bijeen alwaar ze een resolutie aannamen met duidelijk geformuleerde 
verlangens t en aanzien van de in te stellen Interim-Regering en de struc
tuur van het toekomstige, onafhankelijke Indonesië. Ze stuurden een dele
gatie ter informatie van de Landvoogd naar Batavia, die hen een geduch
te schrobbering voor hun eigenmachtig handelen gaf (12). Vastgelopen op 

, 
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het groeiend zelfbewustzijn van de republikeinen, geconfront eerd met min
der volgzame federalisten en in het moederl~d . niet één partij, die hem 
voluit s t eunde, dat was de- oms t r eden- pos~ t~e van Van Mook bi j de ka
bi net sformatie. 

Kabinet~fo~matie 1948 en Landvoogdij (13). 
Ui t eraard zullen we ons voor wat betreft het verloop van de kabinetsfor
matie beperken tot hetgeen voor de ~an~voogd van direct belang was, De 
uitslag van de 7 juli gehouden verkiez~ngen wees op een lichte verschui
ving naar rechts. Gelet op de gevoer~e verkiezingscampagnes, waarin de 
Indonesische kwestie steeds een promQnente rol had gespeeld, mag de ze li ch
te verschuiving stellig in verband gebracht worden met toenemend onbeha
~en over het te dezer z~e ge~oerde beleid~ De PvdA verloor t wee zet el s 
\van 29 naar 27). In ziJn ad~es aan de Pr~nses-Regentes zal de voorzi t 
ter van de PvdA-Tweede Kamerfractie, Van der Goes van Naters voornameli jk 
de hang "naar het veilige oude" t en gevolge van de onzekere internat i ona
le toestand en de dreigende communistische agressie, anti-papisme (van
daar succes CHU/KVP) en de "opstand der_belastingbetalers", die rebelleer
den tegen de door Lieftinck (PvdA) ste~g aangedraaide belastingschroef 
daarvoor verantwoordelijk stellen (14). Uitdrukkelijk niet het Indonesig_ 
beleid van het kabinet-Beel, waarin Jonkman voor de PvdA de eerst-verant
woordelijke bewindsman was geweest. "Inzake Indonesië werd met de politiek 
Beel-Jonkman "de lange weg' gekozen, - de weg van organische groei naar 
emancipatie en versterking der orde; gelukkig hebben de lci.ezers dat be-
ter begrepen, want de geprononceerde oppositie, parlementair en extra
parlementair (Gerbrandy, Feuilleteau de Bruin, Welter) heeft slecht é' 
teen aan de grond gekregen". Ook Van Mook meende dat de verkiezings: t~n 
slag een bevestiging van het gevoerde beleid betekende (15). 
De KVP had haar 32 zetels weten te handhaven, maar bereikte niet he t 
s t elde doel: 33 + l zetels, het~~e~ ~r bij de behandeling van de 2;~~ wetten (ingevolge de Grondwet ~~JZ~glng) een onaantastbare macht sposi t ie 
zou hebben opgeleverd. Bovendie~ r~erde haar rechtervleugel zich luid
ruchtig bij monde van Welter, dieeénzetel veroverde. Romme had ov . _ 

•• b 1 · d d d d lei. · er~ gens het Indonesie- e e~ ge uren e e ver ez~ngsstrijd consequent ver-
dedigd als zijnde gevoerd mede onder verantwoordelijkheid van de KVP (l

6
). 

D KVP-fractieleider nam daarmee afst~d van de soms heftige kr't· k 
e . •• b 1 . d D ARP 1 1 e van. partijgenoten op het Indones~e- e e1 ~ _e behield haar 13 zetels en . 

boekte derhalve geen winst met haar r~glde, geheel op legaliteitsbegin e
len gebaseerde oppositie. Schouten, de fractieleider, had voortdurend ~P 
herstel van rust en orde aangedronge~ al~ conditio sine qua non. De CHU 
kwam van acht op negen zetels, had z~ch ln de Indonesische kwestie veel
al kritisch maar gouverneme~t~el opgesteld, en evenals de VVD in eerst e 
lezing v66r de Gronwetswijz~~?.g ges~emd. De VVD daarentegen had in haar 
verkiezingsstrijd het Indones~e-bele1d frontaal aangevallen (portret S 

k V "· "R t ) oe-karno, t ekst "Hebt U er oo genoeg an' e roer moet om" (17). Haar 
twee zet els winst ( van zes naar acht) dank~e ze mede aan de symbiose van 
de Oud-groep uit de PvdA met de PvdV van St~kker. De CPN tenslott 

1 . t · . e ve~ loor twee zetels en had a s en1ge par ~ J voordurend aangedrongen op 
spoedige souvereiniteitsoverdracht. Haar sympathie voor Hatta c.s. z~~n 
evenwel eindigen met het neerslaan van de communistische Madioen-o t d 
(sep t ember 1948) waarna Hatta als fasci st ge~alificeerd werd ( lB ):s~ 
zetelverlies was goeddeels het gevolg van de ~ntredende koude oorl og 
de serviele wijze waarop ze Mo skou volgde, he~geen t wi j fels opri ep 0~n 
trent het nationale karakt er van haar op stel l~ng. 
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De formatiepogingen van de voormalige minister-president Beel (KVP) mis
lukten in eerste instantie op de door Beel en de KVP gewenste verbreding 
van de basis, waar de PvdA vast wenste te houden aan het Nieuwe Best and, 
de rooms-rode coalitie. Het program leverde weinig problemen op, doch 
Beel struikelde uiteindeli jk over de pèrsonenkwestie. De VVD die al vóór 
de verkiezingen haar medewerking aan de Grondwetswijziging in tweede le
zing afhankelijk had gemaakt van de Regeringsvorming, hetgeen als poli
tieke chantage aangemerkt was, wilde Oud of Stikker in het kabinet, wat 
voor de PvdA vooralsnog onverteerbaar was (19). Van Schaik (KVP), de 
Tweede Kamervoorzitter, zal alle problemen weten op te lossen door een 
extra-parlementair kabinet onder leiding van Drees te formeren, waarin 
naast de KVP (6 zetels) en PvdA (5 zetels), G.HU en VVD elk met één minis
ter, vertegenwoordigd waren. In de periode van 13 tot en met 22 juli, waar
in Beel als formateur optrad, toonde de PvdA generlei bereidheid aan wel
ke brede basis-constructie ook mee te werken (20). Beel wilde verzekerd 
zijn van een twee-derde meerderheid, terwijl de PvdA meende dat daarvoor 
elke politieke noodzaak ontbrak (21). 
De immer gourvernementele CHU zou wetsontwerpen en beleid immers op hun 
zakelijke mérites beoordelen en zowel voor haar als voor de VVD gold dat 
ze geen bruikbaar politiek alternatief konden bieden (22). Hoe zwaar Beel 
aan de oplossing van de Indonesische kwestie tilde, bleek uit zijn laat
ste poging, die een vier-partijen-kabinet behelsde dat voor wat betreft 
het Indonesië-beleid parlementair zou zijn, doch overigens extra-parle
mentair en bovendien tijdelijk van aard, n.l. tot de problemen in de gor
del van smaragd opgelost zouden zijn. Van der Goes van Naters sprak van 
de amphibie-constructie (23). Beel wilde een soort volmacht om niet lan
ger steeds achter de ontwikkelingen aan te hoeven lopen (24). De PvdA 
hield in deze formatie-fase vast aan een PvdA-bewindsman op Overzeescha 
Gebiedsdelen en wees Beel's voorstel af om het minister-presidentschap 
te combineren met Overzeesche Gebiedsdelen (25). 
Op 23 juli begon de extra-parlementaire fase, waarin Van Schaik op 29 
juli Beels formatie-arbeid overnam. Voor de PvdA trad Drees als "onder
handelaar" op. Van Schaik ging aan de PvdA-fractievoorzitter geheel voor
bij (26). Op 23 en 26 juli speelden de betrokkenen met de gedachte Van 
Mook te vervangen door een driemanschap, waarvoor in beide gevallen Sas
sen en Spoor genoemd werden, met als derde Neher of 's Jacob. Ondertussen 
had de PvdA Overzeescha Gebiedsdelen "losgelaten". Tot drie keer toe pol
ste de Regentes Drees of hij wellicht bereid was formateur c.q. minister
president te worden, hetgeen met enige aandrang geschiedde (27). 
Op vrijdag 30 juli bood van Schaik, die zich door Sassen liet assisteren, 
aan Drees het minister-presidentschap aan, noemde Romme voor Overzee-
sche Gebiedsdelen en stelde voor Beel op een hoge post in Indië te benoe
men (28). Drees maakte ernstig bezwaar tegen Romme, waarop later die dag 
Sassen Overzeesche Gebiedsdelen toebedeeld kreeg.De volgende ochtend vond 
er een gesprek plaats tussen Van Schaik, Drees en ••• Beel, die voorstel
de Van Mook te vervangen. Drees vond dat te overhaast, wees op Van Mooks 
grote deskundigheid, op zijn constructieve arbeid en op de wenselijkheid 
dat een uiterste poging gedaan zou worden om tot een vergelijk met de Re
publiek te komen. Hij opperde de gedachte met Neher en Beel naast Van 
Mook een triumviraat te vormen. Drees voelde er blijkbaar weinig voor 
de KVP het Indië-beleid te laten bepalen (29). Op woensdag 4 augustus 
ging de PvdA w~l accoord met Stikker (VVD) op Buitenlandse Zaken in ruil 
voor het minister-presidentschap en de vervanging van Gielen (KVP/ OKW) ( 30 ). 
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Oud had tegenover Van Schaik bedenkingen gemaakt tegen Drees als ~n~s
ter-president. Later zou blijken dat Romme en een deel van de KVP-frac
tie daar ~~k moeite mee hadden (31). 
Donderdagavond 5 augustus werden Drees '· Van Schaik, Beel en Sassen het 
eens over'de verVanging van Van Mook door Beel. Verschil van mening bleef 
er bestaan over het tijdstip. De KVP wilde Beel zo snel mogeli jk naar Ne
derlands-Indië zenden, terwijl Drees de instelling van een Interim-Rege
ring in Indonesië het meest geëigend moment vond. Beslot en werd Van Mook 
na de inhuldigingsfeesten te informeren en hem het ambassadeurschap in 
de v.s. aan te bieden (32). · 
De preconstituerende vergadering van alle aangezochte kandidaat-ministers 
bezegelde Van Mooks lot zonder evenwel een tijdstip vast te stellen (33). 
Naast zakelijke overwegingen (gebrek aan vertrouwen in Van Mook bi j VVD 
CHU en KVP en de wens het Indië-beleid van de PvdA over te nemen) besto~
den er ook persoonlijke redenen voor Van Schaik om Beel te pousseren (34). 
Per slot was het voor de laatste een hard gelag dat Van Schaik geslaagd 
was, waar hijzelf mislukt was en dat ~og wel ten koste van "zijn" pre
mierschap. Voor Schermerhorn ~d men ~n 1946-~en soortgelijke oplossing 
gevonden, terwijl Beel bovendie~ gr~g een_t~Jdlang afstand Wilde nemen 
van de moeilijke situatie, waar~n Z~Jn gez~n verkeerde (35). Van Mo ok 
meende geslachtofferd te zijn op het altaar van de partijpolitiek doch 
juister lijkt nuchter vast te . ~tellen da~ hij onvoldoende vertrou~en ge
noot bij politiek Den Haag. Z~Jn vervan~ng werd vergemakkelijkt doordat 
hij met géén der partijen enge verbindingen had aangeknoopt en derhalve 
niet over een politiek "thuisfront" beschikte. Onvoldoende bewust van 
zijn politieke kwetsbaarheid, veroorloofde hij zich bovendien alom beken
de denigrerende uitingen over de Nederlandse politici(36). Feitel· 'k t d 

. . . . . t d l . .k bl k J. J s eun e hij voornamel~Jk op z~Jn ~ zon er ~J e en ge e en bekwaamheid do h hi · 
had daarmee géén doorbraak in_de_Indo~esische ~estie weten te bere~ken. J 
Trouwens, bekwaamheid, zeker J.ndienb ~tzonderl~Jk en geëtaleerd, keert 
zich in de politiek soms tegen de ez~tter daarvan •••• (37). 
Van Mook en zijn tegenspelers. 
In alle persoonsbeschrijvingen van Hubertus Johannes Van Mook keren een 
aantal elementen terug, n.l. zijn vasthou~endheid en neiging tot eigen
machtig han~elen; zijn enorme wer~acht ~n een hoog tempo; zijn domine
rend optreden, zonder zich om de VJ.gerende conventies te bekommeren het
geen in "Den Haag' gefronste wenkbrauwen veroorzaakte; zijn sterke ~mbi
tie en gedrevenheid waar het de_belangen van Nederlands-Indië betrof, al
waar hij in 1894 te Semarang, ~ t ou~ers. van onvermengd Nederlandse bloe
de geboren was. Voor Huub, enigste kin~ J.n een onderwijs-gezin, bleek een 
snelle en opmerkelijk succ~svolle c~rr~~re weggelegd na zijn scholing 
(HBS-B te Soerabaja; twee Jaar chemJ.e.~n Nederl~d en ~ndologie te Leiden) • 
Aan zijn succes lagen ten gr~ndslag Z~Jn pragmatJ.s~he ~nstelling, zijn on
afhaPJrelijke en originele wiJze van proble~~oploss1ng, zijn energie en 
enorme deskundigheid inzake Nederlands-Indie, waar hij emotioneel ster
ker mee verbonden was dan met Nederland, dat voor hem een vreemd land w 
Juist daarom sneden de gebeurt~nissen na 1945 zo diep in zijn vlees. Zi~~· 
Nederlands-Indië zag hij bedre~gd door de corrupte, onbetrouwbare en ter
roriserende Djocja-republikeinen, door de_wankelmoedige en "onrijpe" fe
deralisten en door de onbekwame amateurs ln 's Lands Regering en Volks
vertegenwoordiging. Geleidelijk aan moet er een gevoel van onmisbaarheid 
aangemoedigd door de "paleiskliek" rond de Troon van Buitenzorg, gegroeid 
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z~Jn, gevoed door de zekerheid de situatie te beheersen en bij uitslui
ting over de mogelijkheden te beschikken Nederlands-Indië naar zelfstan
digheid en onafhankelijkheid te kunnen voeren. Uiteraard zou het souve
reine Indonesië zwaar moeten leunen op de zijns inziens onmisbare steun 
van de· Indischmarinen. · 
Vermoedelijk lag het voorbij de toch typisch "Indische" horizon van de 
Landvoogd, die de nationalisten van welke signatuur ook bezag met iets 
van "be quiet li ttle man, father knows best"' dat de republikeinen een 
onafhankelijk, eigen politiek leiderschap aan de bevolking aanboden, con
currerend met elk traditioneel gezag, zowel het Nederlandse als het in
heemse gezag, waarop de federalisten veelal stoelden en waarin zij zich 
bedreigd wisten door de Djocja-republiek. Evenmin had hij begrip voor de 
categorische afwijzing door de republikeinen van de superieure, kant en 
klare Nederlands-Indische administratie en ordening, ten gunste van een 
eigen, desnoods gebrekkige, maar in ieder geval zuiver Indonesische OP
bouw. Onaanvaardbaar moet voor hem de gedachte zijn geweest dat door de 
onstuitbare nationale revolutie hij en de zijnen gedoemd waren weer vreem
delingen, kolonisten, of een hooguit gedulde minderheid te worden. 
Zijn innige verbondenheid met zijn geboorteland, zijn gevoel van onmis
baarheid wortelend in de overtuiging de zaak te kunnen klaren en het ver
antwoordelijk stellen van "Den Haag' voor het noodwendig verdwijnen van 
een aanvaardbaar toekomstperspectief voor de Indischmannen, die volksplan
ting van zo'n 300.000 Nederlanders van wie + 10% in Indonesië geboren en 
getogen was, ziedaar mogelijke oorzaken voor de bitterheid van onze laat
ste Landvoogd, die bovendien te vaak met te weinig égards bejegend was 
door de opeenvolgende Regeringen. 
Sassen was in zijn ogen een dilettant, te wispelturig en met te weinig 
liefde voor de zaak. De verhouding was al direct bedorven door Sassens 
bondig geformuleerde ontslag-aankondiging. Voor de Landvoogd zou iemand 
met .kennis van zaken nooit de voorkeur geven aan overleg en overeenstem
mingmet de "tweederangspolitici" van de B.F.o., aan wie ten onrechte te
veel werd toegegeven, boven overleg met de "eersterangs mensen", in de 
Voorlopige Federale Regering (V.F.R.) (38). Terecht zocht hij de "schuld" 
voor zijn vertrek bij de KVP, die hij ervan verdacht in Indonesië "een 
bijzondere, katholieke vertrouwensklasse ••••• een element van religieu-

- se discriminatie te willen introduceren" (39). 
Bovenstaande en vele andere laatdunkende opmerkingen over Sassen, ver
trouwde Van Mook toe aan Drees, op wie hij blijkbaar zijn hoop gevestigd 
had in zijn streven de formatie-afspraak of al thans de uitvoering daarvan 
ongedaan te maken. Niet onhandig waarschuwde hij de minister-president 
voor het gevaar, dat de KVP zich materiëel en personeel geheel meester 
zou maken van de Indonesische politiek tot schade van de PvdA en ten las
te van Indonesië. De antwoorden van Drees bevredigenden hem evenwel al
lerminst en "lazen als de afwijzing van een sollicitatie" (40). Veel be
wondering voor Drees koesterde de Landvoogd bepaald niet en zijn kabinet 
noemde hij "weinig samenhangend" (41). Drees was te slap, te wei:nig door
tastend, hetgeen zoveel betekende als dat Drees onvoldoende optrad tegen 
de KVP-machinatieën en de "weerzinwekkende artikelen" over hem in sommi
ge katholieke dagbladen (42). 
Beel achtte hij "van nature impulsief, niet altijd vasthoudend ••• en in 
een scheve positie gemanouvreerd" (43). Voorts zou Beel, als gedelegeer
de van de Kroon in Indonesië, nogal uit zijn evenwicht zijn geraakt (44). 
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Dat Beel hem zou opvolgen gaf hem aanleiding tot de eerder gememoreerde 
verdachtmaking. Met Stikker heeft Van Mook weinig te doen gehad. Gelet 
op de heftige kritiek die de VVD herhaaldelijk had laten horen op het func
tioneren van de Landvoogd, viel van de minister van Buitenlandse Zaken 
weinig stèun te verwachten, die trouwens inderdaad uitbleef (45 ). 
Ongewild ontslag. . . . 
Op 18 augustus ontving Van Mook op Z~Jn z~ekbed een persoonlijk briefje 
van Sassen met als inhoud (46): . 
Excellentie, 
nHet ligt in het voornemen van dit ministerie, om in Indonesië wijziging 
te brengen in de vertegenwoordiging der Kroon. Het kabinet zou in dit ver
band op u met de grootsten aandrang een beroep willen doen, om elders een 
anderen zeer hogen en gewichtigen post te willen aanvaardenn. 
nwij zo~den het op den hoogsten prijs stellen zo U ter bespreking hiervan 
zeer spoedig naar Nederland zoudt kunnen komen. Het leek mij juist met 
dit schrijven niet te wachten tot enige formele uitnodiging te die~ zake 
u zal bereiken. Veroorloc f mij, U mede langs dezen 'tleg mijn bijzondere 
erkentelijkheid te.betuigen ~oor het hartelijke telegram, dat Gij mij bij 
mijn ambtsaanvaarding hebt ~llen zenden. Met gevoelens van grote hoog
achting verblijf ik • • • • " 
Dit briefje zonder enige betuiging van dank en leedwezen, zonder motive
ring en de gebruikelijke éloges, maar overigens conform de formatie-af
spraak, heeft Van Mook zeer gegriefd en ontsteld. Vermoedelijk hadden Ne
her en Beel hem al eerder op de hoogte gebracht van de bij de formatie 
overeengekomen vervanging, doch de laatste had tevens gesuggereerd dat 
zijn beslissing nog niet vast ~tond_en mede zou afhangen van een persoon
lijke en uitvoerige gedachten~~sel~ng_m~t hem (47). Van enige reserve 
zijdens Beel bleek 23 augustus ~n de Min~sterraad niets. Integendeel aan
gezocht voor de vervulling van de va~eren~e fun~tie van Gedelegeerde' van 
de Kroon, drong hij aan op een spoedi~e UJ. tvoer~ng van het vervangingsbe
sluit met o.a. als argument dat het n~veau (le~~l) van de besprekingen 
met de Republiek niet in overeenste~ng met Z~Jn toekomstige positie was. 
Drie weken later (13-9-1948) kwam Sassen's briefje ter sprake ,__ b .. 

k ( "d. d. , """ar ~J Drees maar vooral Lieftinc ~ep, zeer ~ep geschokt") van hun 
' oogenoe-gen lieten blijken, maar Sassen.er tere~ht op wees dat het gewraakte 

schrijven persoonlijk en lo~ter ~nformat~ef was.en .zeker geen, nog wel 
ongevraagde, ontslagaanzeg~ng. Alvoren~ ~et br~efJe te schrijven had Sas
sen daarover contact opgenomen met de rnQ~ster-president. Tal van minis
ters, onder wie Stikker en Schokking (CHU, minister van Oorlog en Marine) 
refereerden aan de met Beel gemaakt ~ afspraak. ::at de fungerende en de to: 
komstige Landvoogd niet lang samen ~n ~ndones~e zouden verblijven. Dezelf
de avond nam van Mook deel aan het kab~netsberaad over de oral not 

l d . e van 
Cochran, die me~ z~jn . démarche Ned~r an ~n grote ver~e~e~eid had gebracht. 
De v.s. hadden ~n Jul~ 1948 mondel~ng toegezegd geen ~n~t~atieven te zul
len nemen dan na voorafgaand vertrouwelijk overleg (48). Helaas moest Stik
ker, op bezoek in de V.S.' om ~rshall voor he~ Nederlandse standpunt te 
winnen, erkennen dat de veronderstelde toezeg~ng onvoldoende grond gaf 
voor een scherp protest tegen de door Co~hran ge~olgde procedure (49). 
Met Van Mook werd volledige overeenste~ng bere~kt over de te volgen ge
dragslijn. 
Inmiddels had de Landvoogd met enkele ministers zijn voorgenomen vervan
ging besproken. De Regering handhaafde het voornemen, waarop Van Mook zi jn 
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z~Jn beslissing afhankelijk maakte van de schrifteli Jk te geven mot i ve
ring, hetgeen Sassen staatsrechtelijk ongebruikelijk achtte (50), De laat
ste pleegde gedurende deze dagen overleg met een B.F.O.-delegatie over 
het B.I.O.-ontwerp. 
Van Mook M.l ·zich er later heftig over · beklagen, dat "belangri jke staat
kundige besprekingen werden gehouden met onder zijn gezag s t aande autori
teiten, waartoe de aanwezige Landvoogd de toegang geweigerd werd" (51). 
Voorts zou de Regering de V.F.R. gereduceerd hebben tot één der parti j en 
in het conflict en inzake het zgn. Directorium nodel oze concessies hebben 
gedaan, hetgeen indirekt kritiek op Beel beduidde, die als voorzitter van 
een soort geschillencommissie alle, nog resterende tegens t ellingen tussen 
Regering en B.F.O.-delegatie had helpen overbruggen. 
De communistische coup in Madioen tegen de Regering-Hatta deed Van Mook 
besluiten onmiddellijk terug te keren. Sassen verzette zich daartegen, be
ducht voor een situatie, waarin Van Mook zijn onmisbaarheid weer k on aan
tonen en voor nog zelfstandiger optreden (52). Hij refereerde aan een speech 
van Hatta, die voor Indonesië een India-status met Van Mook i.p.v. Mount
batten had voorgesteld,waarvoor de Landvoogd wellicht gevoelig zou zi jn . 
]rees herinnerde de bewindsman aan het feit dat Van Mook nog steeds in 
functie was en dat halsoverkop ontslaan tot grote verwarring kon leiden. 
De ambtswisseling zou op een voor de Regering opportuun tijdstip plaats 
vinden na overleg met de Landvoogd. Deze gaf 's avonds in een bespreking 
met enkele ministers duidelijk te kennen pas als geheel Indonesië onder 
één gezag was gebracht, zijn taak als geëindigd te beschouwen (53). 
27-9-1948 stelde Sassen de Ministerraad op de hoogte van de met Van Mook 
overeengekomen formule. Tegelijkertijd maakte hij gewag van gezagsonder
mijnende uitingen van de Landvoogd, die een dag later dan nodig in Bata-
via gearriveerd was en daar verklaard had dat in Den Haag over zijn posi
tie nog niets besloten was. In Karatshi had Van Mook zijn reis onderbro
ken. Meer drinkend dan voor het lessen van zijn dorst nodig was, had hij 
zich laten verleiden het gezelschap te vermaken met typeringen van de Ne
derlandse bewindslieden. Zo werd Sassen door De Pont gerapporteerd dat 
de Landvoogd de minister-president een "vaatdoek" genoemd had (54). 
Met Beel besprak het kabinet de situatie in Indonesië. Beel signaleerde 
een langzamerhand gevaarlijke verslechtering op alle gebied en bepleitt e 
het formuleren van eindvoorstellen aan de Republiek, waarna bij niet
aanvaarding militair kon worden ingegrepen. Twee dagen later verscheen 
Beel wederom in de Ministerraad en vroeg expliciet duidelijkheid over 
zijn positie. Hij herinnerde de bewindslieden aan eerder gedane toezeg
gingen, aan Van Moek's geringe waardering voor de Nederlandse Regering 
en het gevaar van zelfstandiger optreden, terwijl de ontplooiing van de 
Unie-gedachte onder diens leiding moeilijk kon slagen. De KVP-bewindslie
den, maar ook Stikker en Schokking vielen hem bij en drongen aan op door
tasten. 
4 oktober liet Sassen merken dat zijn geduld op was. Zonder noemens
waardig verzet besloot de Ministerraad, waarin Beel wederom verscheen, 
]rees te laten antwoorden op de brief van 14 september. Drees schreef 5 
oktober dat • , • "de Regering in de huidige omstandigheden het bereiken 
van de door haar nagestreefd wordende oplossing mede door een persoons
wisseling ••• het best verzekerd achtte". rat betekende geen deprecia
tie gelet op de anal ogie met niet t erugkerende ministers na een kabinet s
formatie (55). Van Mook zal deze analogie als ondeugdelijk afwi jzen , aan
gezien de Landvoogdi j geen poli t ieke functie rnas (56). 
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3lijkbaar hoopte Van Mook nog immer op een ommekeer, want Z~Jn persoon
lijke .brief aan Drees en de bijgevoegde nota over het gevoerde beleid 
(7-10-1948) repten met geen woord over een mogelijk ontslag en ademden 
een geest van strijdlust en van ongebroken overtuigingskracht. Ondertus
sen verzette hij zich tegen de gang van· zaken met betrekking tot het 
B.I.O.-besluit. Sassen voerde het overleg met de B.F.O. geheel buiten 
de Landvoogd om, die zich links gepasseerd zag, daar de bewindsman de 
federalisten tegemoet kwam ten einde van hun coöperatie verzekerd te 
zijn en de Republiek geïsoleerd te houden. Derhalve accepteerde Sassen 
zowél een zuiver Indonesisch Directorium waar Van Mook een verantwoorde
lijk Ministerie wenste, met daarin plaats voor de Nederlanders als het 
risico van een Republikeinse meerderheid in het Directorium, of, bij een 
republikeinse weigering om tot de F.I.R. toe te treden, dat de macht in 
handen zou vallen van "nog w~inig krachti~e en aan zelfo~erschatting lij
dende politieke voormannen mt de deelgeb~eden met hun sycophanten", 
waartegen Van Mook ernstig waarschuwde (57). 
Eindelijk, ll-10-1948 capituleerde de Landvoogd, die de uitkomsten van 
het overl~g m~~ de _B.F.o. uit de krant moest verne~en (58), die zijn 
V.F.R. fe~tel~Jk mtgeschakeld zag en onvoldoende ~nformatie over het 
Nederlands beleid ontving; die de Regering verweet niet gereageerd te heb
ben op de "weerzinwekkende artikelen" in de katholieke pers en die ten
slotte vaststelde dat doorkomende_B.F.O.-f~guren hem meden, daaraan la
ter toevoegend dat met hen naar e~gen getmgenis de wenselijkheid van 
zijn aftreden besproken was (59). 
Zijn positie als Landvoogd was "ten gevolge van de opeenvolgende Publie
ke vernederingen" onhoudbaar ge~orden. De ontslagbrief aan de Vor;tin 
zou vrijwel dezelfde argumentat~e ?evatten, t~rwijl uit telegrammen zo
wel als brieven enorme _ teleurstell~ng en verb~ttering sprak, uitmondend 
in de weigering aan enig publiek huldebetoon zijn medewerking te geven (6o). 
Het ontslag zou hem verleend worden op de meest eervolle wijze met v _ 
melding van "de vele en gewichtige diensten door hem in ui tzonderli -~r 
moeilijke omstandigheden aan den lande bewezen" (61). Voor het zove; was 
verdedigde Drees in een telegram en een persoonlijke brief de gesties ' 
van zijn Regering (62). 
De minister-president wees op de hierte~~de bestaande persvrijheid en 
de aanwezigheid van twee V.F.R.-leden b~J het B.I.O.-overleg. De Ban
doengers waren zeker niet hoger geschat dan,~e V.F.R.-leden, maar "het 
zou noodlottig zijn" geweest als Ned~rland ook_met de reeds gevormde deel
staten geen overeenstemming had bere~kt. Mogel~Jk was dit gevaar overschat 
"maar de overweging was op zichzelf een niet onredelijk motief'' ' 
Het viel Drees zwaar te sc~ri jven " omdat. alles wat ~e l aatste ~anden ge
beurd is in de verstrengel~ng van wezenl~J~e versch~llen met misverstan
den en onbeheerste uitingen tenslotte gele~d heeft tot een resultaat dat 
ik diep betreur" (63). 
Een voordracht voo: _een zeer hoge onderscheiding, z~als bij zulke gele
genheden gebruikel~Jk, durfden Drees c,~~ ev~nwel ~et aan, bang voor 
een publieke weigering ~n ~oor de ~ogel~ Jkhe~d dat Va~ Mook na zijn terug
keer in Nederland de Reger~ng nog ~n grote verlegenhe~d zou brengen door 
openhartige kritiek op het gebeurde. 

Verant·.voord beleid. 
Geënerveerd en opgewonden over zoveel onbegrip in Den Haag en over ~ulk 
een kwetsende behandeling, schreef V~~ Mook een opmerkelijke nota waarin 
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hij z~Jn beleid verdedigde en alsnog Z~Jn gelijk tracht t e te bewi j zen. 
In de begeleidende brief aan Drees lezen we dat de kern van het kwaad 
in het kolonialisme gelegen is in de dilettantische wilsoplegging van-
uit de verte en dat hij in Indonesië groot vertrouwen genoot, hetgeen 
uit het o~gpunt van democratie toch moest meewegen. Toegeven aan de aan
drang te blijven zou ten koste van het gezag van de Nederlandse Regering 
gaan, waaraan hij als eerli j k Nederlander niet wilde meewerken. Hiermee 
raakte de Landvoogd aan de belangrijkste oorzaak van zijn voortdurende 
wrijvingen met Den Haag. De feitelijke, revolutionaire ontwikkelingen 
dwongen t ot politieke beslissingen, politiek bedrijven hetgeen ui t er-
aard veelal vanuit een Indisch perspectief geschiedde, maar Van Mook 
moest steeds, evenals trouwens zijn opvolger Beel en soms op pijnlijke 
wijze,ervaren •••••• dat het tot het wezen van elke koloniale verhouding 
behoort dat de koloniale politiek aan het moederland voorbehouden is. 
Dààr worden de belangen afgedwongen en geformuleerd en d~ worden de 
mandaten verstrekt. Vandaar ook het voortdurend verschil in tempo en taxa
tie tussen Batavia en Den Haag. 
Van Mook formuleerde drie doelstellingen van zijn beleid: 
1. De vorming van een onafhankelijk Indonesië, in staat zichzelf als 

rechtsstaat te besturen en te handhaven; 
2. Vestiging van een duurzame, vrijwillige samenwerking tussen Nederland 

en Indonesië als gelijkwaardige deelgenoten, mede ter verzekering van 
het gestelde onder 1.; 

3. Erkenning, in afwachting van de verwezenlijking, van de beide eerst
genoemde doelstellingen, van een Nederlandsche verantwoordelijkheid 
voor het herstel van veiligheid, welvaart en rechtszekerheid voor al
le groepen van de bevolking. 

De gekozen formuleringen maken onmiddellijk duidelijk waarom zowel t e Lingga
djatti als op de Renville w~l overeenstemming over algemene beginselen mo
gelijk bleek, maar feitelijke uitvoering uitbleef. De Republiek weigerde 
immers consequent accoord te gaan met militair optreden in haar eigen ge
zagsterritorium door andere dan haar eigen T.N.I.-troepen en voelde uiter
aars niets voor een Unie als hoedster van het nieuwe, souvereine Indone-
sië. 
"Wij hebben uit de kopeling van een eerlijke erkenning van het recht op 
vrijheid en een eerlijk streven naar herstel van recht, een typisch Ne
derlands beleid willen vormen, dat zijn grondslag kon vinden, in de bij
zondere verhouding tusschen de Nederlanders en Indonesiërs, die dichter 
bij elkaar staan dan in menig ander Aziatisch land tussen westerlinga~ 
en oosterlingen het geval is ••••• ". "Vandaar de waardering van de repu
bliek n.l. de verbeelding van het idee voor zeer velen, onder wie voor de 
toekomst onmisbare mensen èn met zoveel fouten en zwakheden dat sanering 
to t onze taak behoort (Birma)". Verderop over de Republiek: "nog een ver
ziekt deel (van Indonesië), dat het gehele lichaam bedreigt, doch waarin 
tevens krachten schuilen, die voor den gezonde groei van het geheel be
houden moeten blijven ••••• ". "De politionele actie maakte duideli jk , 
dat er grenzen waren aan het geen onzerzijds in het saneringsproces zonder 
eigen ingrijpen kon worden aanvaard" •••••• 
Bovenstaande passus illustreren de ~isch Indische taxatie van de situa
tie, die ook Van Mook hanteerde. Voor wat bet reft de bi jzondere verhoudi ng 
t ussen Nederlanders en I ndonesiërs, t evens grondslag van het gevoerde be
leid, mag volstaan worden met een verwijzing naar het totaal verdwi jnen 
van de "Indische" wereld in de vorm van de exodus van ± 250 .000 mensen 
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voor wie de gewijzigde verhoudingen blijkbaar onaanvaardbaar waren. 
Inzake de Republiek ging de Landvoogd uit van de fictie, dat er "goede" 
en "slechte" republikeinen waren al naargelang hun bereidheid tot in
schuiven in het door ons geofreerde systeem. Voortdurend werd, ook in 
de Nederlàndsé Regering gespeculeerd o~· een ui teenvallen van de Repu
blikeinen, van wie bij nadere beschouWJ.ng de kopstukken dan weer "goed" 
dan weer "onbetrouwbaar" blijken te zijn, zodat uit de stukken nauwe- ' 
lijks valt op te maken wie tot welke categorie behoorde (64). 
Stikker, van wie nog immer, maar ten onrecht e, gedacht wordt dat hij wél 
een aanvaardbare oplossing zag gedurende de onderhandelingen te Kalioe
rang, zou evenwel sterk onder de indruk komen van de grote homogeniteit 
en de bezieling van de republikeinen, hetgeen hem tot het volgende ge
tuigenis bracht 3-11- 1 48 ." • • • • het gehele gezelschap zong unaniem het
zelfde lied, zodat niet verwacht ko~ wo:den dat van een der aanwezigen 
een krachtig geluid in vertrouwde r~cht~ng naar voren zou komen. Tie Re
publiek is afgesloten van contact met anderen, leeft in de droom der 
eigen zelfstandigheid •• en gelooft zozeer in de kracht van haar natio
naal revolutionaire geest, dat deze bij militair optreden ••••• eerst wel 
verslagen zal worden, maar later zal winnen. Over Indonesië ligt thans 
een fatum •••• de chaos w?~t onhoudbaar. Hatta zegt niet aansprakelijk 
te zijn, maar dan heeft h~J geen regeermacht •••• dat bewijst alleen hoe 
noodzakelijk onze ste~ bij het behoorl~jk op gan~ brengen van de v.s.I. 
is ••• ne gehele Reger~n~ van de Republ~ek leeft ~neen droomwereld. Tie 
thans verkregen Merdeka ~s alles overheersend.Hiervan eerst een deel f 
te staan aan een F.I.R. is onmogelijk. Zonder deze afstand ••• is gee: 
centrale regering denkbaar •••• Vandaar dat principiëel geen overeenstem
ming bereikbaar is" ( 65). 
Van Mook vervolgde " ••• Het spreekt. vanzelf, dat bij de uitvoering van 
een aldus gericht beleid de belangr~Jkste rol moest worden gespeeld door 
de Indonesiërs, welke zich ten volle bewust waren van de noodzaak van s 
menwerking met ~ederland juist voor het v~rkrijgen van een Onafhankelij:= 
heid op deugdel~Jke fundamenten en door die Nederlanders, welke m t 

. t .. di e een in de praktijk gegroeide kenn~~ van ~n oeWJ.J n~ aan land en volk, zich 
geheel konden losmaken van de ko~on~ale verhoud~ng'. Beide groepen wa
ren kwetsbaar door "anti-imperial~sme", "100% Me:deka" en "Rijkseenheid" 
Dit beleid kon moeilijk flamboyant of spectacula~r en daardoor in het bui-
tenland propagandistisch zijn. . 
Beide groepen waren vanzelfsprekend kle~n. 
Bij pag. 5 lezen we de inderdaad, althans ~genschijnlijk, schitterende re
sultaten van het beleid, zoals: ~~~ bevolk~ng onder rechtsorde met rede
lijke veilighèid en bestaan; pos~ heve handelsbalans i verdere staatkundi-
ge opbouw· redelijke stabiele munt, herstel infrastructuur· betrekk 

1 
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' h · · 1 · ·k h t · h ' e ~ J gering aantal slachtoffers. Ogensc ~Jn ~J e z~c tba:e bewijs van zijn 
gelijk, maar Van Mook vergat, dat de toenemen~e chaos ~n de Republiek me
de een gevolg was van Operatie Prod~ct; dat d~e resultaten militair waren 
afgedwongen en voortdurend be~cherm~ng behoefd~n; dat de houding van de 
federalisten, coöperatoren, u~terst wa~~elmoed~g was en dat de aan de Re
publiek opgedrongen guerilla nimmer afdoen~e-~estred~n kon worden. De ge
biedsbeheersing zal, zeker na de tweede po~~t~ele act~e ~eveel blijken te 
vergen, zodat een militaire nederlaag.~e~gde (66)~ 
Voor de onafhankelijker en ongemakke~~JKer.~pstell~ng van de federalis ten 
gaf Van Mook een uitputtende verklar~~g. ~J ~~eso~ de gevolgen van het 
eindeloos onderhandelen met de Republ~ek die coch ~n de wereld erkenning 
vond en waartegenover de Negara's een P JVer figuur maakten. 
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Voorts had Batavia naar hun oordeel nog steeds teveel t e zeggen,"hadden de 
federalisten de neiging zich op de plaats van de V.F.R. te stellen, ook 
al vanwege de gebruikelijke tegenstelling centrum-peripheri; voelden ze 
zich door de terreur bedreigd; misten ze alle zekerheid over hun toekom
stige positie; leden ze aan zelfoverschatting, ogendienerij en vriend j es
politiek; representeerden ze wel iets, maar nog zeer j ong en onvolgroeid, 
dat ervaring en correctie behoefde en dat zeker niet sterk genoeg was om 
de staat te dragen: politieke nouveaux-riches". Hun minimum-eisen in de 
Bandoengse resolutie waren deels " onbruikbaar en kinderlijk", voortsprui
tend uit zucht naar ei gen grootheid en naar gelijkwaardigheid aan de Re
publiek 
Deze federalisten, waarin blijkbaar maar weinig vertrouwen werd gestel d, 
vormden desalniettemin vo or de Landvoogd, maar ook voor de Regering het 
belangrijkste steunpunt vo or hun politiek. Hieruit werd evenwel nimmer de 
consequentie getrokken dat hen dan ook waarachtige zeggenschap over de be
sluitvorming toekwam. In feite maakten de Landvoogd en Regering hun ver
houding tot de fedarlisten afhankelijk van hun relatie met de Dj ocja-re
publiek. In dit licht bezien kan Anak Agung c.s. moeilijk wankelmoedigheid 
worden verweten, integendeel, a l s afhankelijke res t -groep manoeuvreerden 
ze uiterst inventief en wisten ze met beperkte mogelijkheden (geen leger 
etc.) een relatief stevige greep op de ontwikkelingen te krijgen en t e be
houden. 

Conclusie. 
De nota bevestigt het boven geschetste beeld van de "Peetvader" Van Mook, 
die ervan overtuigd was dat wanneer hem tijd en ruimte gelaten werd, I n
donesië een wél-geordende toekomst als souvereine staat tegemoet kon gaan. 
Die tijd en ruimte had niemand hem kunnen geven. Dat neemt niet weg dat 
met de laatste Landvoogd een man met singuliere gaven vertrok, die stel 
lig méér begrip had voor het op gang gekomen dekol onisatieproces dan vele 
Nederlandse politici. Hij was land en volk van Indonesië innig toegedaan. 
Hoewel Van Mook alle reden had voor bittere verwijten over de van Neder
landse zijde ondervonden bejegening, vergat hij wat al te gemakkelijk dat 
zijn eigen optreden die gewraakte reacties uitl okte. Hij was bepaald geen 
gemakkelijke Landvoogd voor de poli t ieke leidslieden in Den Haag, over wie 
hij al snel het "mene tekel upharsin" uitsprak. Zijn opvolge:p in Batavia 
zal ervaren hoe moeilijk, zo niet onmogelijk, het was de Indische belangen 
te behartigen en tegelijkertijd de Regeringspolitiek te volgen. 
Zo was er toch nog gerechtigheid ! 
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I 
Verantwoording. 

1. Uiteraard bevat deze bijdrage geen uitputtende behandeling van de kwestie. 11 
Vanwege de beperkte en relatief pretenti~loze opzet van de bundel moesten ~ 
bijvoorbeeld de - interessante - persreacties onvermeld blijven. Voor de 
verantwoording van het ontslag tegenover de Staten-Generaal kan men A. I 
Stempels: "De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk" c 
raadplegen. 

2. Brief-Van Mook aan "Waarde Drees", 12-10- '48. Drees-archief map 99e. 
3. Antwoordbrief-Drees, 16-10-'48. Drees-archief, map 99e. 
4. Vgl. "Politiek(e) Opstellen", Jaarlijkse Uitgave van het Centrum voor 

Parlementaire Geschiedenis van ~e JU:idische Faculteit, Nijmegen l98o. 
5. Voorwat betreftvanMooksverhtterlngvgl. mr. dr. c. Smit: "Dekoloni- Jl 

satie van Indonesië, p. 71 e.v. _ 
Wat betreft hoofdbrekens Ministerraad: het voorgenomen ontslag was zéér 
regelmatig uitvoerig aan de orde, zodat minister Mansholt verzuchtte dat I" 
de persoon van de Landvoogd voortdurend teveel aandacht kreeg (M.R., 

29
_

9
_ 

'48). . 
6. Vgl. Nota-Van Mook, d.d. 7-10-'48. Drees-archief, map 99e. I 
1. Vgl. C. Smit o.c. p. 58. 
8. Vgl. c. Smit o.c. p. 59; voorts N. Cramer c.s. "Gesprekken met d p J '-

( ) r • • • Koets", IV p. 64 , en J.A.A. van Doorn e.a.: "Ontsporing van geweld", 
pag. 64. I 

9. c. Smit vertelt hoe Van Mook tot drie keer toe via de radio moest verne- _J 

men dat zijn indertijd verzocht ontslag niet lang meer op zich zou lat en 
wachten. Vgl. o.c. p. 59. Voorts o.c. p. 67. ~-

10. Vgl. Ide Anak Agung Ide Agung: "Renville als keerpunt in de Nederlands- ._ 
Indonesische onderhandelingen", p. 148 . 

11. Vgl. J.A.A. van Doorn e.a., P·~· pag. 42• ~-, 
12. Vgl. 10 o.c. p. 146. _ 
13. Voor een uitvoeriger bespreking van de formatie vgl. F.J.F.M. Duynstee: 

"De Kabinetsformatie 1946-1965", p. 16 e.v. 
14. Vgl. Formatie-advies Van der Goes van Naters 12-7-'48. Formatiedossier 11 

Van der Goes. 
15. Vgl. Nota-Van Mook d.d. 7-10-'48. Drees-archief map 99e. 
16. Vgl. "De Tijd" 5-6-'48, 24-6-'48 • J 
17. Vgl. "Vrij Nederland", 26-6- '48. _ 
18. Vgl. Handelingen T.K., 1948-1949, p. 136 (n.a.v. behandeling Noodwet-Indo-

nesië, 25 oktober). I 
19. Vgl. "Het Vrije Volk", ll-5-'48. Over de rol van Stikker gedurend d f _ 

rnatie en later schreef F.J.F.M. Duynstee bij wijze van besprekingev~ S~~-
kers "Mémoires" in "De Tijd" van 5-12-1966 e.v. een aantal polemiserende 
artikelen. I 

20 • Dit en het navolgende ontlenen lve aan de forma tie-dossiers van Drees en _ 
Van der Goes van Naters. 

21 • Romme zal in het debat over de Regerin~sverklaring als motieven voor het I 
onverkort vasthouden aan een brede bas1s, waardoor 2/3 meerderheid 

, h kw t, (G d t , . verze-kerd was., naast de Indonesdlsc eB Oes l te :on we SWJ.Jziging, 2/3 wetten)' 
ook de totstandkoming van e P ••• - we geVlng noemen. Vgl. Handell' T K I 

ngen •• 1948-1949, p. 33, 34. 
22. Tilanus had 13 juli Van der Goes van Naters ver zekerd niet gebrand t . _ 

· t 11 d R · e Zl Jn op een ministerspost en:voors e en van e eger1ng zakelijk t e zullen be- lil 
oordelen. ~ 

23 . Verslag Partijraad PvdA 28-7-'48. 

-----------------------------
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24. Verslag Van der Goes van Naters van gesprek met Beel op 20 juli (10.30 -
11.45). 

25. Als minister-president had Beel een tijdlang ook Binnenlandse Zaken be
heerd, doch dit ministerie overgedragen aan Witteman om de ~4nden vrij 
te maken ~oor indringende bemoeiingen met Nederlands-Indië. 

26. Van Schaik zal zich daarvoor verontschuldigen bij de PvdA-fractieleider, 
die in een bitter gevecht met Vcrrink om het partijleiderschap verwik
keld was, dat overigens de facto door Drees uitgeoefend werd. 

27. Dit geschiedde op 25 juli voor het eerst. 29 juli 17.30 uur weer, waarop 
hij Van Schaik als formateur voorstelde, terwijl de volgende ochtend Mej . 
Tjeenk Willink informeerde of hij ook zou weigeren als de Prinses het 
"zeer wenselijk" zou achten, .dat hij dit op zich nam. Drees meende toen 
niet onder alle omstandigheden te mogen weigeren. 
Sassen omschreef zijn functie als "penvoerder" van Van Schaik. 28. 

29. In de Ministerraad van 13-9-'48 achtte Drees het "verklaarbaar" dat KVP 
naast O.G. ook het G.G. wilde bezetten o.m. vanwege haar angst voor te 
lichte Unie. 

30. Gielen had nogal rigoreus het ministerie van O.K. en W. "gezuiverd" van 
onder zijn voorganger Van der Leeuw (PvdA) benoemde topambte~4ren. 

31. Vgl. Brief Romme aan Drees 7-8-'48. H.T.K. 1948-1949, p. 33. 
32. In de plaats van Van Kleffens. Van Starkenborgh was ambassadeur te Parijs 

geworden na zijn terugtreden als Landvoogd. 
33. Het ontwerP-Regeringsprogram, zoals door de candidaatsministers besproken 

(6-8-r48) vermeldde de vervanging van Van Mook door een of meer gedele
geerden Kroon. Bij meer dan één, voorzitter bijzondere bevoegdheden. 
Romme zal in het partijbestuur de formatie-uitslag o.m. verdedigen door 
vast te stellen dat de KVP in haar streven de Indonesische politiek in 
handen te krijgen, geslaagd was. 
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Schermerhorn ~as het voorzitterschap van de Commissie-Generaal aangeboden. 
Over de huiselijke situatie vgl. M. van der Goes van Naters: "Met en tegen 
de Tijd", Herinneringen, p. 158. 
Al eerder vertelde Stikker terzake hetzelfde. 
Mededelingen Koets. 
Onderstaande hoofdzakelijk ontleend aan de bekende literatuur en gesprek
ken met o.a. Anak Agung Ide Agung, Stikker, Drees, Sassen, Duynstee, Van 
der Goes van Naters, Koets. 
Vgl. brief Van Mook, d.d. 7-10- 1 48 aan Drees. 
Vgl. Nota Van Mook d.d. 7-10- 148. 
Vgl. Brief Van Mook aan ]rees d.d. 12-10-'48, 
Vgl. noot 38. 
Vgl. code-telegram 507 Van Mook (ll-10-'48). 
Vgl. noot 38. 
Idem. 
Vgl. Vrijheid en Democratie, 1-10-'48. 
Vgl. Brief Van Mook aan Drees 14-9-'48. 
Vgl. Brief Beel aan Drees 20-8-'48. 
Zeer tot ongenoegen van de Landvoogd, die meende dat Nederland voor een 
vage toezegging het initiatief en het tempo had prijsgegeven, Nota 7-10-'48, 
P· 1. Dat was geschied zonder vooroverleg met V.F.R. 
Vgl. notulen M.R • 27-9-'48. 
Vgl. Brief Van Mook 14-9-'48. Notulen M.R. 13-9-'48. 
Vgl. Not;a 7-10-'48, p. 12 "het feit dat ••• eenig in de Indische geschie
denis". 
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het vertrek Van Mook gesuggereerd, dat zijn ontslag nog wel kon wachten. 
Vgl. brief Drees aan Van Mook d.d. 16-10-'48. 
Vgl. Brief Saseen aan Drees 22-9-'48. 
Mededelingen Sassen. 
Concept~brief·, gedateerd op 17 september 1948, in Drees-archief. 
Vgl. codetelegram ZG 508, 12-10-'48. Van Mook aan Drees persoonlijk. 
Vgl. codetelgram ZG. 505 Van Mook 3-10- 148. 
Vgl. idem d.d. ll-10-'48. Idem 19-10-'48. ZG. 510. 
Idem. 
Vgl. Ontslagbrief Van Mook d.d. 12-10-'48. Vgl. Brief Gieben aan Drees 
27-10- 148. 
Vgl. Voordracht M.P. + O.G. d.d. 22-10- 148. 
Vgl. Concept-telegram archief Drees. Vgl. brief Drees aan Van Mook d.d. 
16-10-'48. 
Vgl. ZG. 133, 14-10- 1 48 Sassen. 
Vgl. Brief Drees 16-10- 148. 
Om die "onbetrouwbaarheid" aan te tonen liet de Regering uit de te Djocja 
buitgemaakte documenten een rapport samenstellen waaruit o.m. de verant
woordelijkheid van de Republiek voor de terreur, intimidatie en infilt 
tie bleek; de betrokkenh~id van de Republiek bij de opium-smokkel en ~~ 
bindingen met het co~sme~ vgl. Doc~ents Reveal the government of the 
Indonesian Republic and t~e ~mplementat~on of the so-called Renville-Agree
ment". Publicatie bleef mt vanwege naderende R.T.c. 
Vgl. Drees-archief map 101. (Kalioerangstukken).Stikker schreef dit na 
zijn contact met de Republ~eken. 
Vgl. J.A.A. Van Doorn e.d. o.c~p. 144 v •. 
Vgl. Drees-archief map 102. St~kker relat~veerde Sassens oriëntatie op 
de federalisten. -
Vgl. Drees archief map 100. Brief Van Kleffens aan Stikker d.d. 
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Het wettig gezag gesteund? 

Enkele aantekeningen over achtergronden, ontstaan en verloop van het Na
tionaal Instituut. Steun Wettig Gezag 1948-1958, door drs. M.D. Bogaarts, 
wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Parlementaire Geschie
denis te Nijmegen. 

Inleiding. 
Op 3 mei 1948 kondigde de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken, mr. 
P.J.Witteman (KVP), over de radio aan dat gebeurtenissen in het buiten-
land de regering hadden genoodzaakt maatregelen te nemen ter versterking van 
het gezagsapparaat om de grondwettige regeringsvorm tegen aanslagen van bui
tenaf en van binnenuit te beschermen. Zij had reserveformaties bij de poli
tie en het leger ingesteld, waardoor beroepspolitie kon worden vrijgemaakt 
voor het beteugelen van mogelijk oproer. Er zou medewerking worden gegeven 
door groepen uit de bevolking, "die zich op het gebied van steunverlening 
aan het wettig gezag bewegen of bewogen hebben of aan wie deze steunverle
ning ter harte gaat. ]eze medewerking komt tot uiting in het Nationaal In
stituut Steun Wettig Gezag'(1). 
]e Nederlandse regering had reden tot ongerustheid. ]e conferenties tussen 
de Grote Vier over het Duitse vraagstuk waren mislukt; er was een Oost-blok 
van landen, overheerst door de USSR via door communisten geleide regeringen, 
onts~~an, dat geen gebruik mocht maken van de Marshall-hulp; de communistische 
part7~en van Oost en West leken een gezamenlijk anti-kapitalistisch offensief 
te Z~Jn begonnen door de oprichting van de Kominform in september 1947. In 
Ita~ië en Frankrijk waren eind 1947 hevige onlusten uitgebroken, nadat de com
~sten uit de regering waren gezet (mei 1947) en beide landen de Marshall
hul%p hadden aanvaard. Tenslotte hadden de communisten in Tsjaohoslowakije (met 
38o van het electoraat) de macht in februari 1948 geheel overgenomen en het 
la%nd bij het Oost-blok aangesloten. In Nederland had de CPN in 1946 slechts 
10o van de stemmen behaald, maar de regering achtte het internationale klimaat 
zo gespannen, dat bescherming van het wettig gezag geboden was. Naast de maat
regelen die al genomen waren ter vergroting van de externe veiligheid - door 
afsluiting van een defensiepact met Engeland, Frankrijk, België en Luxemburg 
op 17 maart 1948 te Brussel - , moest ook de interne veiligheid worden verze
kerd. Zo althans de uiterlijke feiten (2). 
Ondanks Wittemans krachtige taal over de versterking van het gezag en ondanks 
de mooie woorden van volgende ministers bij gelegenheid van manifestaties van 
het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag (NISWG), is uit de praktijk van het 
overheidsbeleid weinig gebleken van een grote interesse in de werkelijke bloei 
van de reserveorganisaties en dat Nationaal Instituut. Zelfs in het cruciale 
koude-oorlogsjaar 1948 werden nauwelijks middelen ter beschikking gesteld vo or 
de uitrusting van reservisten, terwijl ook het NISWG van de overheid een fu
ti~~ bedrag heeft gekregen om propaganda voor vrijwillige dienstneming te be
dr~Jven. ]e opheffing van het NISWG in 1958 is gekomen na een jarenlang kommer
vol bestaan. ]eze tegenspraak maakt nieuwsgierig naar de motieven, waarom de 
regering met veel aplomb de reserveorganisaties en het Nationaal Instituut in 
het leven heeft geroepen, maar ze daarna zo min mogelijk armslag heeft gegeven. 

De gezagsgetrouwen melden zich aan. 
Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag was, zoals Witteman in zijn radio
rede heeft uiteengezet, een samenwerkingsverband van organisaties in Neder
land die vrijwillig het gezag wilden steunen, waardoor gewaarborgd was dat 
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leiding en gezag over deze vrijwilligers bi j de bevoegde autoriteiten bleef. 
0p welke groepen doelde de minister en waarom moest de leiding van de over
heid zo nadrukkelijk worden bevestigd ? 
De groep met de oudste aanspraken, die de overheid slechts met de grootste 
moeite in· het Ntswd had ondergebracht, was de Bijzondere Vrijwillige Land
storm (BVL). Naast de Vrijwillige Landstorm, welke als legerreserve in de 
mobilisatietijd 1914-1918 functioneerde, was op initiatief van lt. gen. 
L.F. Duymaer van Twist - Tweede Kamerlid ARP - in de novemberdagen van 1918 
de BVL opgericht als antwoord op de revolutionaire dreiging van de kant van 
de socialisten onder Troelstra. De BVL bestond toen grotendeels uit dienst
plichtigen met groot verlof, die vrijwillig nadienden tot steun aan het wet
tig gezag, alsook uit gewone Landstormers. Zij werd in 1919 officieel erkend 
en voerde als leuze "Als 't Moet". In het bestuur van de BVL was de politie
ke rechterzijde, waaronder de katholieken, vertegenwoordigd. Inmiddels had
den duizenden uit protestants-christelijke en katholieke kring- veelal via 
de christelijke en katholieke vakbewegingen - zich voor deze organisatie 
aangemeld. De BVL heeft zich vervolgens ont~~eld tot een zelfstandige or
ganisatie van ongeveer 90.000 man, met een Cl.V2ele tak, welke vooral bedoeld 
was om bij politieke stakingen het verkeer op gang te houden, en een militai
re tak. Van de militaire tak was slechts één korps bedoeld om in geval van 
oorlog op te treden, namelijk het korps luchtwachtdienst, dat zich dan ook 
in mei 1940 actief betoonde. Alle andere onderdelen van de BVL waren bestemd 
voor de interne handhaving van orde en rust, zoals het Landstormbesluit 
1933 dat ook vastlegde. Het ko:ps BVL w~rd in juli 1940 ontbonden. Na dev~e-
vrijding achtte Duymaer van Twist het nJ.et alleen vanwege het algemene ht _ 

d · di d ree s herstel, maar ook vanwege e gro~e ge~~ren e e. staat zouden bedreigen, ge-
wenst dat de BVL weer een taak zou ~l.Jgen. Met dit doel werd weer een BVL
bestuur geformeerd, dat aan de regerJ.ng het verzoek richtte om opnieuw toe
gelaten te worden als weerkorps met het recht om wapens te dragen (na · 
1945) (3). Socialisten waren in dit BVL-b~stuur niet opgenomen, ook aia~d 
de SDAP haar houding tegenover de monarchie en de defensie in 1937 ver d d 

d t rd l . .kh . an er en toegestaan dat socialisten me eve:an woo e l.J eJ.d gingen dragen in een 
kabinet (1939). Deze gezagsgetrouwhel.d en he~ verzet van socialisten onder de 
oorlog vermochten het wantrouwen van de BVL l.n de bedoelingen van de SDAP/ 
PvdA niet weg te nemen. 

De tweede belangrijke organisatie, waaruit na de bevrijding personen 
Voren kwamen die het land wilden beschermen tegen de revolutie was d naad r 

( ) d ' f t ' e OU -illegale Orde Dienst OD , waarvan e ene -s af sedert 1942 was jhr p J s· 
De o.D. was onder de oorlog ten d~le gevormd ~t oud-kader van het Ned;rÏan~~· 
se leger en oud-BVL-ers, alsook UJ.t personen_UJ.t allerlei Oranjeclubs en Bur-
gerwachten Six zag als doel van de OD het UJ.toefenen van het milJ.'t . 

• d Duit ba · aJ.r gezag in Nederland, na het vertrek van e sers,op Sl.s van de bestaande staat 
van bel eg om daarmede in het land wanorde en. dus de mogelijkheid van een 
tweede "1918" - nu van de kant van de commUnJ.sten - te voorkomen D d nk 
beelden van de OD-leiding over een gewenst autoritair (OD-) bewi~d e ed-

· k t .. d d · t · .d , zon er parlement en politJ.e e_ptatr l.Jen,dge uren e enJ.SDAPge l.J na de oorlog, stuitten 
op verzet van de voorzl. er van e vroegere , Koos Vcrrink di 

11 
d 

· t d OD-1 · di d ld ' e a een e vrees voor het co~sme me e el. ng ee_ e, en van de Parool- en 
Vrij-Nederland-groepen en de Raad van Verzet, die de pretenties v d 

0 · 1 c · t "' t ld · an e D on-juist vonden. Het NatJ. o(~a 'nkoml.) e, s~mengehst ~ . UJ.t de oude politieke par-
tiJ·en RKSP ARP, SDAP vorrl. , wens~e mac lgJ..ng van "Londen" om 

1 
b 

' . 'di t ku.nn t d a s ur-gerlijk bewind na de bevrl.J ng e .en op re en. De regering in L d k 
b l . ·k on en oos noch voor Six noch voor een urger l.J. overgangsbestuur, maar liet f d 

· M'l' t · ( ) vana e zomer 1943 weten dat er een apar~ u l al.r Gezag MG zou komen, waarin de OD 
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desnoods als hulppolitiekorps kon worden geïncorporeerd. Six meende echter 
dat Londen onvoldoende de gevaren voor een vacuum na de bevrijding onder
kende en verzuimde zijn gewestelijke commandanten op de hoogte te stellen 
van de onderschikking van de OD aan het MG. Bij de bevrijding van het Zui
den ontstonden er derhalve soms incidenten tussen MG en OD-groepen, die 
hier en daar als overgangsgezag optraden, arrestaties verrichten en eigen 
personeel gingen recruteren. Aan de andere kant was het ook soms gelukt 
met OD-groepen tot samenwerking te komen, door een aantal OD-ers in de or
ganen van het MG op te nemen. Deze vorm van pacificatie werd vooral toege
past door de hoogste MG-man- militair commissaris- in Brabant, ir. J.B.G.M. 
Ridder De van der Schueren, afstammeling uit een katholieke patriciërsfami
lie en tot 1944 directeur van British ENKA. In geheel Brabant liet De van 
der Schueren zich met OD-ers in zijn gevolg zien. Toen de regering in 1947 
een uitweg zocht uit de problemen door het grote aanbod van allerlei vrij
willigers die het land tegen een vijand wilden beschermen, werd vanzelf
sprekend een beroep gedaan op De van der Schueren om iets te bedenken om 
de groepen te vriend te houden zonder dat de overheid daar last van zou 
krijgen (4). Aangezien de OD vooral door de haar toegeschreven bedoelingen 
en door de controverse over de gezagsuitoefening bij een groot deel van de 
linkerzijde werd gewantrouwd als een mogelijk rechts bolwerk, heeft de na
oorlogse overheid terwille ook van de politieke vrede zich slechts bereid 
getoond hulp van oud-OD-ers aan het wettig gezag te willen accepteren, mits 
dit volkomen onderworpen was aan het direct bevel van de overheid. 

Toen vanuit de groepen van Duymaer en Six stemmen opgingen om door middel van 
vrijwilligerskorpsen het wettig gezag te steunen en een tegenwicht te bieden 
aan (wellicht gewapende) oud-illegale CPN-groepen, nam het eerste na-oorlog
se kabinet Schermerhorn-Drees (1~45-1946) dan ook het standpunt in dat er 
geen sprake kon zijn van heroprichting van de BVL of toelating van andere 
vrijwillige korpsen. De direct.betrokken ministe~s- premier Schermerhorn,Beel 
van Binnenlandse Zaken en Meynen van Oorlog - waren het er over eens dat 
dergelijke organisaties vroeg of laat toch de neiging hadden zich aan het 
wettig gezag te onttrekken, waardoor extremisten van allerlei richting op 
hun beurt reden zouden krijgen zelf korpsen te formeren. De ordehandhaving 
diende daarom met klem bij het wettig gezag te blijven. Ook een niet-be

wapende vrijwillige dienst, bedoeld om bij stakingen te worden ingezet, zo-
als de BVL die had gekend, achtte het kabinet in de na-oorlogse verhoudingen 
heilloos. Vooral W. Drees (SnAP/PvdA), minister van Sociale Zaken, heeft zich 
fel gekant tegen elke vorm van terugkeer van de BVL. Hij vreesde enorme po
litieke tegenstellingen in het land als men aan de wens van de w~ijwilligers 
zou toegeven (5). De havenstakingen van 1946, door de CPN-beïnvloede vakbe
weging uitgelokt, hebben in dit kabinetsbeleid geen verandering gebracht. 
De inzet van enkele militaire eenheden bleek afdoende. Verder had dit ka
binet de gemeente- en rijkspolitie, na de zuivering, ten opzichte van de 
vooroorlogse situatie versterkt, waardoor twijfel over gezagshandhaving en 
gedachten over de ~oodzaak tot vrijwillige hulp aan het gezag vanuit de bur
gerij konden worden tegengegaan. De enige vorm van vrijwillige steun aan het 
gezag die dit kabinet bewust heeft toegestaan, is de vrijwillige hulppolitie 
in Amsterdam geweest, een initiatief dat voortkwam uit een plaatselijke 
SnAP-verzetsgroep en waarmede zowel Vcrrink als Drees bemoeienis hebben ge
had. Dit Korps Vrijwillige Politie startte op 1 januari 1946 met 60 man, wel
ke individueel in dienst waren bi j de politie en daar hun bevelen kregen. Het 
Korps zorgde slechts voor de opleiding en mocht niet als afzonderlijk korps 
optreden (6). Het Amsterdamse model heeft later een grote rol gespeeld 
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bij het uitdenken van wegen om gezagsgetrouwe vri jwiRigers bij de ordehand
having te betrekken. Het lijkt er dus op dat Drees niet zozeer bezwaar had 
tegen een of andere vorm van vrij~llige ondersteuning v~ het gezag op be
paalde bed~ei~e p~aatsen - namel~Jk daar waar de co~~sten een zeker ge
wicht in ·ae schaal konden leggen -, maar wel tegen een oepaald soort lieden 
die zich hiervoor kwamen aanmelden vanuit de oude BVL, de OD of daarmede 
verwante groepen, omdat hun politieke opvattingen weleens konden verhinderen 
steun te blijven verlenen aan een wettig gezag, waarvan de socialisten deel 
uitmaakten. Het najaar 1946 zou Drees in deze argwaan bevestigen. 
Het KVP-PvdA-kabinet Beel (1946-1948) kreeg volop met het probleem van de 
vrijwilligerskorpsen te maken, doordat de verkiezingsuitslagen voor honder
den gezagsgetrouwen aanleiding zijn geweest om clubjes te vormen voor het 
uitdenken van hulp aan het bedreigd geachte gezag en doordat al die clubjes 
én de BVL én de OD een steeds groter gevaar voor de openbare orde zouden kun
nen vormen naarmate het beleid op voorzichtige veranderingen van het bestel in 
Nederland uit was. De gezagsgetrouwen waren ges.chokt door de uitslagen van 
de eerste na-oorlogse verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 mei 1946 voor 
de Provinciale Staten op 29 mei en voor de Gemeenteraden op 26 juli. Alle 
uitslagen wezen op een versterkte positie van de CPN, landelijk ruim 10% 
en plaatselijk wel meer (Amsterdam 32%; Rotterdam 19,5%). Het succes van de 
CPN was overigens slechts ~ijdelijk, ~ant ~~af de vervroegde verkiezingen 
van 1948 moesten de co~sten terre~n P~Jsgeven, 8% in 1948 tot 4% in 
1956 (7). 
Na deze verkiezingen van 1946 meldde zich als eerste vrijwilligersgroep de 
Haagse Burgerwacht aan, met het verzoek om kleding en wapens om het land t&
gen het rode gevaar te b~sch~rmen. De regering ~ees dit verzoek kortweg af. 
0p 23 juli zond de Organ~sat~e van Algemene Nat~onale Hulp een brief aan d 
nieuwe premier dr. L.J.M. Beel (KVP), tevens miP~ster van Binnenlandse Zak:n 
(tot sept. 1947), waarin werd gewezen op de ontbindende elementen in het land 
en op de noodzaak de rechtsstaat met hulp van ee~ ~chtsapparaat te verdedi
gen. De redenering van deze groep, waarvan de le~ding berustte bij de offi
cier-fiscaal te Leeuwarden, mr. E.P. van Iperen, was ~t het leger nog in 
zijn geheel moest worden opgebouwd en ~~ taak zou kr~Jgen in Indië. De orde
handhaving zou dan helemaal van de poh h~ a~gen. Daarom Werd van de re-
gering steun gevraagd voor het streven da~ b~J veel personen zou leven 

t . om vrijwill~g te helpen bij het tegengaan van na 10naal-on~e:antwoorde stakingen, 
bij het ~ndammen van oproer en burgeroorlo~, t~r Verdedig1ng van de grondwet
tige regeringsvorm en de opbouw en consol~dat~e van de maatschapneli .k _ 

. .k . Eur V 1 - J e-eco nomische constellatie van het r~J 1n °~· ervo gens richtte zich in ok-
tober 1946 de Actiegroep Nationale Wacht ~t Apeldoorn tot Beel om eveneens 
als vrijwillige organisatie te mogen worden betrokken in de bescherming van 
land en volk. Voorzitter van d~~e gro~p was J.K._~an der Schaaff, accountant 
en secretaris G.W. Eisma, bedr~Jfsad~seur, te~Jl verder in dit bestuur zit-
ting hadden een notaris, een procurat1ehouder, een wetenschappeliJ-k . 

d . t (B •gt ass1s-tent een maJ·oor en een kranten ~ree eur oer.r~ ervan De TiJ.d) De 
' · · · ·a d • ze groep wilde chaos en immoral~te1t bestr~J en oor verantwoordelijkheidsgevo 

1 meenschapszin en eerlijkheid voorop te stellen. Daarnaast Wilde de gre ' gte-
ta.ki d . t d oep s eun verlenen bij het breken van s ngen, ~e egen e regering en het 

1 . b" . d . hul 1. t· a gemeen belang waren ger~cht, ~J e vor~ng van ppo l le en het organiseren van 
een luchtwachtkorps. Zowel d~ gr~ep-Van_~p~ren als de groeP-Van der Schaaff 
hadden wortels in de voormal1ge ~llegal~~e1t (8). 
De besturen van Algemene Nationale Hulp en de Actiegroep Nationale ~acht wer
den uitgenodigd voor een gesprek op het Departement van Binnenlands-e Zaken, 
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waar zij door de chef van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, mr. F.R. 
Mijnlieff, op 22 oktober en 4 november 1946 in gehoor werden ontvangen. Mijn
lieff, die het beleid ten opzichte van de gezagsgetrouwen tot de oprichting 
van het NISWG goeddeels zou uittekenen, ried zijn superieur, Beel , aan niet 
op de wens erf van deze groepen in te gaan, · onder verwij zing naar de argumen
tatie van het vorig kabinet. Hoewel Mijnlieff de groep-Van der Schaaff niet 
zo gevaarlijk achtte voor de openbare orde, bleven de bezwaren tegen de par
ticuliere korpsen volgens hem recht overeind. Beel deelde deze visie, temeer 
omdat zich inmiddels een groep had aangediend, waarvan wel degelijk een ze
ker gevaar voor de openbare orde kon uitgaan, namelijk het Nationaal Verbond 
onder leiding van een zekere Van ~4Ckelenbergh. Dit Verbond was een bundeling 
van een groot aantal BVL-ers en OD-ers, dat officieel slechts de oprichting 
van een aantal schutterijen beoogde, maar waarvan Mijnlieff aannam dat onder
gronds werd gestreefd naar een weerkorps. Achter dit Verbond was namelijk als 
brein ontdekt de al eerder genoemde OD-chef-staf Six, wiens invloed en por
tuur door de overheid niet onderschat werden. De OD scheen in een nieuwe ge
daante te worden voortgezet. Het bestuur van dit Verbond was opgetuigd met 
een tweetal provinciale gedeputeerden, met de hoofdaalmoezenier (Goossens), 
een burgemeester (De Casembroot) en Van Iperen van de Algemene Nationale 
Hulp (9). 

De regering en de gezagsgetrouwen (eind 1946). 
Juist de omvang en de toegeschreven bedoelingen van het Nationaal Verbond 
bracht Binnenlandse Zaken er toe te zorgen dat in de najaarsdebatten in het 
parlement eind 1946, toen de begrotingen voor het eerst na de bevrijding aan 
de orde kwamen, de regering uitdrukkelijk stelling zou nemen tegen de vorming 
van paramilitaire groepen. Op Binnenlandse Zaken was men er van overtuigd dat 
Six en de zijnen illegale acties zouden uitvoeren tegen de communisten, als 
het daarbij al zou blijven. Beel verklaarde daarom dat de regering een krach
tige gezagshandhaving zou bevorderen en dat de politie volop voor haar taak 
berekend was. De minister van Oorlog, A.H.J.L. Fiévez (KVP), ging niet in 
op het voorstel van een aantal Kamerleden in het Voorlopig Verslag op zijn be
groting voor 1947 om de BVL weer op te richten (10). Fiévez antwoordde dat in 
een geordend staatsbestel buiten de gewapende macht geen andere formaties be
horen te bestaan, zelfs niet "wanneer deze verklaren zich onvoorwaardelijk 
achter de regering te stellen". De overheid zou dan immers afhankelijk worden · 
van de daarin georganiseerde stromingen uit de bevolking. Hoezeer hij ook waar
dering had voor hetgeen door de vrijwilligers vóór 1940 was verricht, van een 
heroprichting van de BVL wilde Fiévez niet weten. Roosjen, ARP-Tweede Kamer
lid en BVL-bestuurslid, verzette zich tegen dit regeringsstandpunt. 
Hij vroeg om onverwijld herstel van de BVL en droeg het Landstormlied voor, 
waarin gesproken werd over het scharen om Neêrlands troon, het bewaren van trom 
en vlag, tot heil van de burgerij het vaderland en de maatschappij. Volgens 
Roosjen was de BVL na 1945 harder

1

nodig dan in 1918. De defensiespecialist 
van de PvdA in de Tweede Kamer, Vorrink, stelde zich achter de regering. Hoog
stens zag hij mogelijkheden voor de instelling van korpsen hulppolitie, zoals 
in Amsterdam- met medewerking van Varrink-was gebeurd (11). Ook in de Eer
ste Kamer verzette de PvdA zich tegen de vrijwilligersorganisatie. Donkersloot 
verklaarde dat een dergelijk korps altijd toegankelijk zou zijn voor bepaalde 
politieke overwegingen, welke ook aan de oorsprong van de BVL ten grondslag 
hadden gelegen. Ook het GHU-Eerste Kamerlid Vixseboxse voelde weinig voor een 
heroprichting van de BVL, omdat hij elke tegestelling t~ssen de BVL en het ge
wone leger wilde vermijden. Volgens hem zou men door eerr apart korps voor or
dehandhaving suggereren dat het leger niet geheel betrouwbaar was (12). 
Dat regering en de overgrote meerderheid van het parlement het gelijk aan hun 
zijde hadden toen zij de oprichting van para-militaire hulpkorpsen afwezen, 
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bleek door de gebeurtenissen rond de Indië-kwestie in het najaar 1946. Door de 
sluiting van het Accoord van Langgadjati begin november 1946 had Nederland de 
facto het gezag van de Republiek Indonesia over Java en Sumatra erkend. Dit 
Accoord heeft de gemoederen in een aantal gezagsgetrouwe en christelijke 
kringen hevrg in beroering gebracht. Niet · alleen officiële vertegenwoordigers 
van de steun aan het gezag zoals de militaire bevelhebbers Kruls en Helfrich 
toonden zich ostentat i ef ontevreden over het regeringsbeleid door hun beklag 
te doen bij het Staatshoofd, maar ook vooraanstaande figuren uit de reeds 
genoemde organisaties tot hulp aan het wettig gezag, zoals Duymaer van Twist 
en de oud-commandant veldleger,en van de OD, lt. gen. b.d. jhr. w. Roëll, be
stuurslid van het Nationaal Verbond van Six, waren te vinden onder diegenen 
die in manifesten tegen het gesloten Accoord protesteerden. Het Natio~Aal Ver
bond verhief als geheel zijn stem per telegram. Roè~l riep voor de AVRO op 12 
december 1946 op tot het uiterste verzet tegen het Accoord, desnoods " onder
gronds" (13). Dergelijke ideeë~ ~onden bloeien i~ de zeer gespannen politieke 
atmosfeer, waartoe de beschuld~g1ng van de oppos~tionele ARP, dat de regering 
met het Accoord grondwetsschennis had gepleegd, niet weinig had bijgedragen. 
Tegen deze achtergrond is het te begrijpen dat de regering er niet over dacht 
om de BVL, waar de ARP zich zo druk voor maakte, het Nationaal Verbond of wel
ke andere vrijwilligersorganisatie dan ook toe te staan wapens te dragen ter 
bescherming van het gezag. Aan de andere kant heeft Beel, naar aanleiding van 
de gebeurtenissen in het najaar 1946, wel naar middelen gezocht om de onrust 
bij al deze groepjes gezagsgetrouwen weg te nemen . Als de overheid er in zou · 
slagen al deze groepen te bundelen en te mobiliseren tegen een of ander moge
lijk gevaar, kon de energie - en de her en der nog verborgen en uit de oorlogs
tijd daterende wapens - van de diverse c~~bs zich niet meer tegen de regering 
richten . Nu dit kabinet nog voor be~angr~Jke en ingrijpende wetgeving en be
slissingen stond, zowel met betrek~ng tot Nederland als tot Indië moest zo 
snel mogelijk aan een potentiè~e verzetshaard ter rechterzijde een'einde wor
den gemaakt (14). 

De spin weeft een web: de commissi~De v~ der Schueren (1947). 
Eind februari 1947 kregen alle Co~ssar~ssen van de Koningin en de burgemees
ters van de 9 grootste steden in het land een brief van Beel waarin het vraag
stuk van de vrijwillige hulpkorpsen werd uiteengezet. Beel h~rhaalde hierin 
het al eerder genoemde regeringsstandpunt dat heroprichting van de BVL onge
wenst was. Er was echter geen bezwaa: tegen niet in korps-verband optredende 
hulppolitie. Beel wilde graag de men~n? van de aangeschreven personen over dit 
voorstel weten . De r eacties waren we~n~g bemoedigend . De CvK•s van Groningen 
en Friesland lieten weten- na overleg met de politieautoriteiten in hun pro
vincies - dat er eigenlijk ge~n behoeft~ bestond aan hulppolitie . Als men vri j
willige steun aan het gezag Wllde or~seren, leek het deze bestuurders beter 
dit breder op te zetten. Ook d~ andere reac~ies gingen deze kant op , 
Naar aanleiding van deze react~es werd op Binnenlandse Zaken ten behoeve van 
de ministerraad een nota opgesteld, gedateerd op 9 april 1947 . Hierin werd on
omwonden gesteld dat er in het land ~ 1945 door rechts georiënteerde groepen 
aandrang was ui tg~oefend om te komen 11ot gewapende burgerwachten, waartegen 
Beel zich princip~eel had verzet (15). Beel somde vervolgens op hoe hij de po
litie op sterkte had gebracht en_ook beter had gesalarieerd, zodat het gezag 
kon rekenen op een goed en gemot~veerd korps. Toch wilde Beel iets aan die 
aandrang van "rechts" gaan doen, omdat hij vreesde dat anders die groepen on
dergronds gingen werken. Men moest dat "met _beleid opvangen en in goede banan 
leiden". Het goede voorbeeld voor he was . dè Amsterdamse vrijwillige uoli tie . 
Het probleem voor Beel was echter dat er vooral op het platteland veeÎ gezags-
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getrouwe vrijwilligers waren, terwijl juist daar we~n~g behoefte aan hulP
politie bestond. Daarom stelde Beel voor een brede commissie in het leven 
te roepen, bestaande uit vertegenwoordigers van allerlei vrijwilligersorga
nisaties, om voorstellen tot oplossing van het vraagstuk uit te werken. 
De ministerraad -ging met dit plan accoord. Als voorzitter van de commissie 
werd aangezocht de in 1946 tot Commissaris van de Koningin in Overijssel be
noemde De van der Schueren, die een goede naam had verworven als militair com
missaris in Brabant, belangstelling had voor politie- e~ veiligheidsvraagstuk
ken en geacht werd vrij te staan tegenover de oude illegaliteit. In de commis
sie, die goeddeels in juni 1947 rond was, waren de groepen Van Iperen en Van 
der Schaaff door hun voorzitters vertegenwoordigd, het Nationaal Verbond door 
Six en aalmoezenier Goossens, de oud-illegalen als zodanig door L. Scheepstra, 
terwijl verder de Centrale Veiligheidsdienst, het Korps Marechaussee, de Rijks
politie, de Generale Staf, de procureurs-fiscaal, het burgemeesterskorps en 
het departement van Binnenlandse Zaken waren vertegenwoordigd (16). De BVL 
was niet uitgenodigd voor deze commissie, omdat de BVL zonder meer terugkeer 
als vrijwilligersleger opeiste en niet wenste te praten over andere vormen van 
hulp aan het wettig gezag. Binnenlandse Zaken ging er van uit dat een groot aan
tal BVL-ers te vinden waren in de wél uitgenodigde vrijwilligersgroepen. Als 
er eenmaal overeenstemming met deze groepen was bereikt, was de BVL als orga
nisatie min of meer buiten spel gemanoeuvreerd. Pas in 1948 zouden de overheid 
én de BVL door de omstandigheden gedwongen worden toch met elkaar te gaan pra-
ten. 
De eerste vergadering van de commissie vond plaats op 23 juli 1947. De van der 
Schueren kwam met het plan om een plaatselijke hulppolitie op te zetten en een 
onbewapende technische noodhulp voor het gehele land. Dit voorstel kon geen 
genade vinden bij de vrijwilligersgroepen. Vooral Six toonde zich in zijn wiek 
geschoten. Hij wenste alleen steun aan het wettig gezag te verlenen als er wa
pens kwamen: "zoveel wapens, zoveel mensen". Van Iperen viel Six bij en zette 
uiteen hoe goed de linkse extremisten in het land bewapend waren. De van der 
Schueren en Mijnlieff wezen er echter op dat er eerst een organisatievorm 
moest worden gevonden alvorens over wapens te gaan praten. Zij waren ook niet 
zo erg ingenomen met het voorstel van de vertegenwoordiger van de Generale Staf 
om een vrijwilligersreserve voor het leger in het leven te roepen. De van der 
Schueren wilde alles vermijden wat op een heroprichting van de BVL leek; Mijn
lieff was als oud-illegaal niet onder de indruk van de verhalen van Six c.s. 
over het wapenbezit bij de communisten en hechtte evenmin geloof aan de bewe
ringen over de aantallen vrijwilligers. 
De vrijwilligersgroepen zijn met geen e~~el voorstel accoord gegaan, ook niet 
met de legerreserve, welke hen geen kans gaf tot het tonen van een "eigen ge-
zicht" en hen afhankelijk zou maken van de toelatingseisen en de discipline 

van het gewone leger. Op de vervolgvergadering van 27 september 1947 legde 
van der Schaaff dan ook namens alle groepen een verklaring af, waarin hij het 
grote goed van de vrijwillige hulp uit de bevolking onderstreepte en er voor 
waarschuwde dat bij slechte opvang hiervan de ontstane organisaties zich aan 
de controle van de regering zouden onttrekken. Hij wees de hulppolitie daarom 
als een te beperkte doelstelling af. Een eigen reservelegerformatie en een eco
nomische hulpdienst (voor stakingen) was het minimum dat de groepen eisten. De 
vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken voelden hiervoor niets, omdat hier
mede toch de vooroorlogse verhoudingen dreigden te worden hersteld, nu met een 
anti-communistische ondertoon. Van Iperen vroeg of de regering eigenlijk wel 
een hulporganisatie wilde. Binnenlandse Zaken had namelijk ook al laten weten 
dat de burgerlijke verdediging in geval van oorlog of rampen buiten het werk 
van de commissie-De van der Schueren moest worden gehouden, omdat men die ver-
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dediging niet wilde laten mislukken door er ee~ bepaalde politieke kleur 
aan te geven; een communist kon immers een pr~ma EHBO-er zijn. Maar als 
het leger zelf wel zou bepalen hoe.d~ lege:re~erve zou worden opgezet en 
ook was vastgesteld dat de hulppoh he noo~ t ~n getal de beroepspoli t ie 
mocht overtreffen; Wat konden die gezagsvrijwilligers dan nog doen ? De 
van de Schueren sprak wel fraai van een reservoir aan krachten dat aan de 
overheid ter beschikking was gesteld, maar voor de vrijwilligersgroepen 
hadden de vergaderingen weinig opgelever~~ .· . 
De van der Schuerens plan om de gezagsvr~J~ll1gers zonder eigen korps
verband ergens onder te brengen scheen dan ook voorlopig mislukt te zijn . 
De vrijwilligers hadden wel.~e v:ees voor comm~stisch clandestien wapen
bezit_ dat afkomstig zou Z~Jn ~t de wapendropp~ngs onder de oorlog _ in 
Amsterdam en elders uitgespeeld, welke vrees ook wel hier en daar op Jus
titie en Oorlog leefde; bewijzen voor dat wapenbezit hadden zij niet gele-

rd Dit maakte het eenvoudiger voor de betrokken ambtenaren van Binnen~!.nd~e Zaken hun visie, dat de vrijwilligers gezien hun houding in het over
leg en hun daar ten toon gespreide wapenbelustheid niet te vertrouwen waren 
en de openbare orde in Nederla~d zouden gaan verstoren, te doen prevaleren. 
Achter deze visie stond bovendien het gezag van Beel en Drees. De vertegen
woordigers van de overheid in het overleg hielden dan ook vast aan het een
maal door de regering ingenomen standpunt, dat door Fiévez in de Tweede Ka
mer eind 1947 nog eens werd herhaald: geen terugkeer van de BVL of de Bur
gerwachten• geen aparte organisatie naast het leger (17). 
Het eindra~port van de commissie-De van der Schueren van 10 maart 

194
8 zag 

dan ook geen andere mogelijkheid voor de vrijwilligers dan te dienen als 
reserves bij het bestaande gezagsapparaat en als kern van een civiele hulp
dienst voor het verzorgen van het verkeer en het onderhouden van vit le be
drijven in geval van stakinge~. Het rapport klaagde over de weinig t:gemoet
komende houding van.de overhe~~ en voorspe~de dat de vrijwilligers slechts 

een gering enthous~asme zouden tonen o~ ~enst.te nemen als reservist. Toen 
het rapport verscheen.was echter de P?l~t~eke s~tuatie drastisch gewijzigd, 
waardoor de regering ~etwat op h~ ~"~dpunt ten opzichte van de gezagsge
trouwen kon terugkomen. en deze vr~J~~ll~gers eerder bereid waren een samen
werkingsverband op bas~s van wederz~Jdse concessies aan te gaan met de wet
tige overheid, want zo'n kans kon.z~ch wel eens geen tweede keer voordoen. 
Niet alle dagen dreigt er revolut~e en zeker niet in Nederland. 

Het wetti za wordt te en ~e . rode ~l~ed lf schraa 
1 8

• 
De al in de Inleiding aangest~p"e pollt~eke beroeringen in West-Euroua met 
als hoogtepunt de communis~ische staatsgreep in Tsjechoslowakije (feb~ri 
1948), hebben de ontwikkDellngenhr~nddhdef~rga~satie van de vrijwillige s t eun 
aan het gezag versneld. e over e~ ee ".ge"racht snel tot formatie van re
serve-eenheden over te gaan, voordat van~t de vrijwilligersgroenen acties 
zouden komen om het land te gaan beschermen en aanvankelijk ook ~onder deze 
groepen een platform tot propa~~ voor hun doeleinden te gunnen. De re
gering wilde het liefst a~les ~n e~gen hand h~uden . 
De nieuwe minister V~ Binnenlandse z~~en, ~e Beel sedert 15 september 
1947 in staat stelde z~ch.g~hteel aand het prtemQerschap te •djden, Witteman , 
l·et ten behoeve van de ffiln~s erraa een no a opstellen in feb . 1948 

1 1 . .... ruar~ over het formeren van re~ervepo ~ c~e, re~ervegrensbewaking (marechaussee) 
en een reserveleger (nat~onale garde). Hiermede Wilde de minister ten dele 
aan de wensen van de gezagsgetrouwen tegemoet ~omen . Drees, tweede man in di t kabinet had echter bezwaren tegen de vormQng van het reserv 
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de reservepolitie, waarmede het kabinet kon ins t emmen. Begin maart 1948 kre
gen daarop alle CvK's in de provincies te horen dat de regering besloten ~~d 
tot aanvulling van het gezagsapparaat met vrijwilligers, teneinde het goed
willend deel der natie- aldus dit schrijven- in staat te stellen individu, 
gezin, Kerk en het democratisch staatsbestel te verdedigen. De recrutering 
zou lopen via de burgemeester in overleg met de politiechef, terwijl voor de 
rijskpolitie'de ·groepscommandant, gehoordde burgemeester van de plaats van 
inwoning van de vrijwilliger, de eindbeslissing zou nemen. Een soortgelijke 
constructie is ook toegepast voor de Nationale Reserve, die eind maart 1948 
werd aangekondigd, waarbij de mi~itaire autoriteiten beslisten na het inge
wonnen (verplichte) advies van de burgemeester. De vrijwilligers moesten ver
klaren geen lid te zijn (geweest) van de CPN of een daarmede verwante organi
satie. Een verbintenisacte, welke o.m. ontslag toestond bij niet voldoen aan 
de verplichtingen en "uit landsbelang'', was de basis voor de aanstelling. Op 
12 maart 1948 volgde de officiëLe regeringsmededeling aan de Nederlandse pers 
van deze beslissing, waarbij werd bekend gemaakt dat de rijkspolitie ongeveer 
10.000 man extra zou krijgen en de gemeentepolitie 17.000, hetgeen neerkwam 
op een verdubbeling van het vaste personeel. Er zouden geen aparte korpsver
banden mogen worden geformeerd. Vanaf deze 12e maart konden gezagsgetrouwe 
Nederlanders, die ofwel de dienstplicht hadden vervuld en aldaar uit de re
serves waren ontslagen, ofwel niet militair dienstplichtig waren, zich op 
het gemeentehuis voor vrijwillige dienst aanmelden (18). 
Uit alles bleek dat de regering de vrijwilligersorganisaties voor wilde zijn, 
want de besluiten waren wat gehaast genomen. De leden van de commissie-De van 
der Schueren waren in de uiteindelijke besluiten niet gekend, terwijl ook op 
geen stukken na materiaal voor handen was om de reservisten uit te rusten en 
te trainen. Nederland had het geld niet om uniformstof of wapens voor deze re
servisten te kopen; het had zelfs geen munitie genoeg voor de pistolen van de 
beroepspolitie, want die was tot begin 1948 geleverd door Tsjechoslowaki j e en 
daaraan was nu een einde gekomen (19). Waarschijnlijk zou de regering er nog 
wel in geslaagd zijn de BVL en de andere groepen buiten spel te zetten en de 
reserveformaties na enige tijd werkelijk te laten optreden, ware het niet dat 
in de regeringsmededeling van 12 maart uitdrukkelijk een beroep was gedaan op 
de oud-leden van de BVL en andere groepen om de openbare veiligheid te steu
nen en de reservepolitie aan te bevelen bij hun achterban. De BVL zag haar 
kans schoon alsnog invloed op de gebeurtenissen te verwerven. BVL-voorzitter 
Duymaer van Twist verkondigde luid dat de regeringsmaatregelen onvoldoende wa
ren ter beveiliging van het land, omdat bijvoorbeeld de bewaking v~ ~poorwe
gen zeer veel mensen zou vergen en de regering daarvoor geen voorz~en~ngen had 
getroffen. Hat kabinet moest nu wel erkennen dat de BVL en de rest op de een 
of andere manier moest worden ingeschakeld in een soort militiedienst en bij 
de propaganda, omdat anders de verwijten van d~ BVL in de onzekere situatie 
van dat moment voor de regering verkeerd kon U1tp~~en. Hoewel het bestu~~ 
van zijn part~ zich juist achter het plan voor de reservepolitie had gesteld 
om de BVL overbodig te maken, kwam Drees nu toch met het voorstel om de BVL 
tegemoet te komen door een militie in het leven te roepen die vitale bedrijven 
bij stakingen aan de gang moest houden. Hij had daarbij vooral het oog op de situ
a tie in Amsterdam, waar de communisten de zaak plat konden gooien. Korte tijd 
later heeft het kabinet dit plan-Drees laten vallen, omdat een organisatie van 
stakingsbrekers - hoezeer ook gecamoufleerd door opneming in het leger - te 
veel spanningen zou oproepen. Vervolgens is het kabinet meegegaan in de idee 
van Fiévez om dan toch maar een nationale reserve voor het leger te vormen. 
Het Nederlandse leger stond immers in Indië en in Nederland waren vo or ernsti
ge rellen alleen instructiekader en dienstplichtigen met eerste oefening be
schikbaar. Zijn ~ ntwerp om aparte gekazerneerde gezagsbatalj ons op te richten 
werd echter vooral door Drees' to edoen van tafel geveegd. Bij de haven-
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stakingen van 194ó waren er minder troepen en politie beschikbaar geweest 
dan in 1948 en in 194ó had de regering het ook gehouden; Drees vond vete
ring van geld voor deze bataljons o~zin, waarin het kabinet hem in meerder
heid volgde op 15 maart 1948. Het ~ng tenslotte maar om een reserve .die de 
BVL en and.er~ groepen de wind uit de zeilen moest nemen, waarbij verhoging 
van de veiligheid was meegenomen (20). 
Dat weinig serieuze militaire overwegingen aan de instelling van een legerre
serve ten grondslag hebben gelegen, blijkt uit de uitrustingsproblemen. Er 
werd een voorraad Engelse dumpgeweren aangeschaft; de munitie zou later worden 
aangevoerd uit Indië. In juni 1948 kwam een voorstel tot wijziging van de be
groting voor Oorlog voor 1948 in behandeling in het kabinet. Er werd 33 mil
joen gulden extra gevraagd, wat de meest~ kabine~sleden te veel vonden. Drees 
vond het onaanvaardbaar, omdat al op soc~aal geb~ed moest worden bezuinigd in 
dat moeilijke jaar. De doorslag gaf het "neen" van Lieftinck (Financiën). Bij 
nadere analyse bleek dat Oorlog had overdreven en op een reserve mikte van 
30.000 man, wat het kabinet te hoog gegrepen vond. Ook de cijfers voor de re
servepolitie heeft het kabinet lager gesteld. De gevaren in het land kunnen 
nooit erg groot zijn geweest, als men zo weinig financieLe ruimte aan die re
serveformaties heeft willen geven (21). 
De officiëLe bekendmaking van de regeringsplannen voor een Nationale Reserve 
en een Reserve-Marechaussee geschiedde op 25 maart 1948. Deze reserves zouden 
ingevoegd worden in de bestaande legero:~i~atie~ .Bedoeling van de reserves 
was vooral om in voorkomende gevallen ~l~t~re b~Jstand te verlenen (b.v. be
waking van gebouwen) of militairen te kunnen vervangen die dan elders konden 
worden ingezet (vervanging van de marechaussee aan de grens door reserves). 
Kort daarna, op 1 april 1948, kon de Eerste Kamer, bij gelegenheid van de ve!'
late behandeling van de Oorlogsbegroting-1948, zich over deze plannen uitspre
ken. Algra (ARP) betreurde de uitschakeling van de BVL, maar was verheugd dat 
er een Nationale Reserve was gekomen. Eevenzo de liberaal Zegering Hadders. 
Wel hoopte Algra dat er een weg kon worden gevonden om de gedachte tot vrij
willige steun aan het gezag te kunnen uitdragen. Ui teraard keurde de communist 
Brandenburg de hele reservegedachte af. ~~litair stelde volgens hem zo'n Natio
nale Reserve niets voor, zodat de bedoeling slechts kon zijn deze formatie in 
te zetten tegen de eigen bevolking ("Alleen tegen de oproermakers", interrum
peerde Algra). Als men, z~ voer BrandenbU:g voort, altijd van de rechterzijde 
had beweerd dat de comm~sten een onbed~dend groepje in het land vormden 
waarom waren er dan zoveel reservisten nodig? (22) ' 
Op diezelfde 25e maart werd een vergadering gehouden tussen het BVL-bestuur en 
een deel van de commissie-De van der Schueren, op voorstel van minister Drees 
om te trachten met de BVL to~ een accoord_te komen op basis van hetgeen het ' 
kabinet al had laten aankond~gen. ~rees ~lde duidelijk de BVL apaiseren en de 
mond snoeren. Duymaeren R~osJen he~ben _ op deze ve:gadering voor het laatst ge
tracht de eigen zelfstand~ge or~sat~e aan te b~eden als middel tot bescher
mingvan de staat, maar de voorz~tter verklaarde dat zulks geen haalb k t 

d . · ... t d are aar was vanwege de controverse op ~" pun~ me e socialisten. Men moest zich vol-
gens De van der Schueren durven losmaken van het verleden en een stand . 

· · · · lk sorgruu-satie voor vr~JW2ll~gers vormen, we e propaganda kon voeren voor d 
e rese!'veorganisaties_en opkwam voor de belangen van de reservisten, zoals Algra ook 

diezelfde dag ~n de Eerste Kamer voorstelde. De van der Schueren kw t t 
· t· am oen me het Nationaal Inst~tuut Steun Wet ~g Gezag op de proppen wat de BVL-b t 

t . 1 d ' es uur-ders aanvankelijk maar een ma ~g p an von en. Toen men op 15 april 1948 weer 
bijeen kwam en De van der Schueren verslag deed van een onderhoud . d . . 

· · h d me" e ~n~s-ters Beel en F~évez, d~e nog eens a den verklaard dat de part;cul· . 
· t d · · · . ... ~ere or garu-sat~es van het toneel moes en ver W2 Jnen ~n ~1 voor overheidssteun aan het 
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nieuwe Nationale Instituut, wilde de BVL het overleg afbreken. De ommezwaai 
in de houding van de 'rleerspannige BVL werd teweeg gebracht door een hoog ge
plaatste socialist, die op verzoek van de BVL aan de vergadering deelnam 
~4melijk de sedert 20 maart 1947 in functie getreden Commissaris van de K~
ningin in ·U~echt, M.A. Reinalda. De BVL zag in Reinalda de oud-illegaal en 
steunpilaar van het gezag, die het symbool was van de veranderde opvattingen 
van de socialisten. Reinalda, die zeer goed wist dat hij op het laatste mo
ment door de BVL er bij was gehaald met de bedoeling dat door deze geste de 
socialisien enige steun zouden geven aan de BVL-plannen, vertikte het echter 
om zich voor het karretje van de EVL te laten spannen en verklaarde onomwon
den dat de tijd van de particuliere weerkorpsen voorbij was. Wél achtte 
Reinalda het juist om zich weerbaar te maken tegen het extremisme als er ge
vaar dreigde voor het vaderland. De BVL bleef daarop weinig anders over dan 
genoegen te nemen met het maximum wat bereikbaar was in de gegeven omstandig
heden: het NISWG als propagandainstituut en belangenorganisatie. De andere 
groepen waren tevreden met de reserveorganisaties: hun organisatievorm was 
vermoedelijk - anders dan de BVL - te zwak om verdere concessies te kunnen 
afdwingen ( 23) • 
Eind april verscheen in de. pers het bericht dat met instemming van de rege
ring zich het NISWG had gevormd, dat zijn medewerking wilde verlenen aan de 
door de regering te vormen organen tot steun van het gezagsapparaat. Het 
NISWG zou zich landelijk, gewestelijk en plaatselijk organiseren. Uit de op
s omming van namen van diegenen die in het toporgaan van het NISWG, de Natio
nale Commissie, zitting hadden genomen bleek dat alle hiervoor genoemde groe
pen alsook de Vereniging van Vrijwillig Politiepersoneel in het NISWG ver
enigd waren. Om een zo breed mogelijke ondersteuning uit de bevolking te ver
krijgen waren vooraanstaande figuren uit de politiek, de vakbeweging en het 
openbaar bestuur in het toporgaan van het NISWG benoemd, waarbij de socia
listen zwaar vertegenwoordigd waren. Op die manier werd de instemming van 
de socialisten met het NISWG onderstreept en gegarandeerd dat het anti-com
munistische pad niet zou worden verlegd in anti-socialistische richting. Zo
als in 1918 het wettig gezag via de BV1 werd geschraagd mede door een beroep 
te doen op de geëmancipeerde katholieken, zo werd nu in 1948 een beroep ge
daan op de socialisten. Aldus werden E.Kupers, voorzitter van het NVV, de 
PvdA-Tweede Kamerleden E.Vermeer en J.Tuin, de (PvdA) burgemeester van Amers
foort, H.Molendijk, en de genoemde Reinalda in het NISWG-bestuur gehaald; voor 
de KVP nam het Tweede Kamerlid J.Maenen daarin zitting, voor de VVD partijvoor
zitter Stikker, terwijl de ARP was vertegenwoordigd door de oud-BVL-bestuur
ders Roosjen en Duymaer van Twist. Het Dagelijks Bestuur v~ het NIS~G kwam 
te bestaan uit De van der Schueren, voorzitter, Reinalda, ~ce-voorz~tter en 
G.W.Eisma (groep-Van der Schaaff), secretaris (24). . 
Op 3 mei 1948 maakte minister Witteman in zijn al eerder aange~alde ra~orede 
melding van de gevaren die Nederland bedreigden, van h~t reger~ngsb~sl~t re
serveforma ties in het leven te roepen en van de volledige samenwerking van al
le groepen die steun wilden verlenen aan het wettig gezag binnen het NISWG. 
Dit NISWG moest de toetreding van vrijwilligers stimuleren, de overheid advi
seren, de onderlinge band van de vrijwilligers verstevigen en hun sociale be
langen behartigen. De reservis t en zouden staan onder bevel van het bevoegde 
gezag. Van afzonderlijke studentenkorpsen binnen de Nationale Reserve, "waar
in uitingen van klassentegenstellingen zouden kunnen worden gezien", zou geen 
sprake zijn, waarmede Witteman tegemoet kwam aan bezwaren van de PvdA en stu
dentenorganisaties. Na aankondiging van wettelijke regelingen, die ook i nder
daad in 1948 zijn verschenen, werden bijzonderheden bekend ge~kt over de 
aanmelding, oefening, betaling en sociale voorzieningen. Over de kleding werd 
opgemerkt dat deze voorlopig tot een armband als onderscheiding beperkt zou 
blijven; een helm kon er ook wel van af (25). 
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Naar de opheffing van het NISWG. . 
D dacht die het NISWG bij de opricht~ng had gekregen, heeft geen specta-c~l::~e aanmeldingscijfers tot gevolg geh4d. _Al_in het najaar 1948 gaf de 
minister van Binnenlandse Zaken toe dat de wemng voor de reserves niet 
volgens plan verliep. CHU en ARP meenden dat dat ~Nam omdat het SWG niet 
e de BVL wèl onder de bevolking leefde; de PvdA echter zocht de fout in 
d: moeizame overlegsfeer tussen de diverse groepen. Daarentegen zei het CPN
Tweede Kamerlid Haken dat de arbeidersklasse niets moest hebben van de bur
gerwachtmethoden van de socialisten en_dat het NISWG roemloos ten onder zou 
gaan (26). De ondergang van het NISWG ~s echter vooral een gevolg geweest van 
de overweging van de overheid dat het NIS~G een tijdelijk probleem moest op
lossen: beveiliging naar rechts en naar l~nks. 

I 
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De eerste consequentie van de houding van de overheid ten opzichte van het 
NISWG is geweest: laten wij maa~ zien wat er uit rolt, als het maar geen geld 
kost. Het constante geldgebrek ~s dan ook een van de grootste tegenslagen voor 
het NISWG geweest. Binnenlandse Z~en stelde voor 1948 60.000 gulden beschik- I 
baar· Oorlog betaalde als vergoeding voor de propaganda voor de Nationale Re
serv~ een gelijk bedrag, terwijl Justitie 50.000 gaf. Ook het bedrijfsleven 
betaalde wat, zoals in 1949 40.000. De wensen van het NISWG gingen in 1949 
tot 7,5 ton, terwijl de overheid ook voor 1949 hetzelfde bedrag als voor 1948 
uitkeerde. Het NISWG, dat het Engelse voorbeeld van de Home Guard voor ogen 

I 

I 
had was hierover zeer verbolgen. Toen dan ook voor 1950 het overheidsbedrag 
niet verhoogd werd, dreigde het bestuur met aftreden. Binnenlandse Zaken zei 
2 , 5 ton toe, maar trok dit ~eer in. Het ~reigeme~t ~an het NISWG om de hele 
zaak te liquideren - wat gez~en de overhe~dsbemoe~e~s met de start kort te
voren een blamage zou zijn geweest en grote onrust bij de aangesloten groepen I 
zou hebben veroorzaakt - bracht de staatssecretaris van Oorlog er toe ten gun-
ste van het NISWG te interveniëren, waardoor het toegezegde bedrag door Oorlog 
werd betaald. De bedragen zi~n daarna to~ 1958 onveranderd gebleven c

27
). Van 

de gewone begroting moest heo NISWG werv~ngsfolders en bioscoopreclame laten 
maken, bijeenkomsten organiseren, het vanaf 1951 uitgegeven maandblad De Vrij
heid verzorgen en een kleine staf_onderhouden. Extra geld werd alleen verkre
gen voor de vervaardiging van de f~lm Weerbaar of dienstbaar. Het totale pro
Pagandistenbestand van 13.000 man h~eft ge~orgd voor ongeveer 70.000 aanmel
dingen voor de reserves. Een deel hiervan ~s ~genomen, waarvan de helft wer
kelijk oefende (ca. 20.000) ( 28 ). ~e~e~over d~ ~nspanningen van zoveel goed
willende Nederlanders waren de pol~t~c~ verpl~cht steun te belijden aan de 

I 

I 
I 

I 

I 
idealen van het SWG. Zo hie~d premier ?rees de feestredevoering op de landdag 
van SWG in 1950 te Dordrecho, nadat pr~ns Bernhard de opgestelde reserveforma
ties het geïnspecteerd. Op de landdag van 1952 in Rotterdam spraken minister 
Staf (Oorlog) en de Kamerleden Schou~en (~~' Romme (KVP) en Vorrink (PvdA). 
Inmiddels was toen al door de overhe~d de b~Jl gezet in het NISWG 
De tweede grote teleurstelling voo~ het NISW? was namelijk de afz~nderliJke opzet I 
van de propaganda voor de BescheriTQng Bevolking. Het NISWG was al in 1949 bij 
de regering met het plan gekomen om het gehele terrein van de b .

1
. . van 

het land onder te brengen ~n een s ai c~~ele verdediging, waarvan SWG en de · t ~ · · eve~ ~ ~ng 

BB takken van dienst zouden_ vorm~n. De. propa~da zou dan verzorgd worden door 
SWG. De ambtelijke comrniss~e, di~ de ~n l95 2 _~ngediende wetsontwerpen op de 
Burgerlijke Verdediging_voo~ber:~dde, wees ~~t plan van de hand. In februari 
1952 werd een aparte St~cht~ng vot bev?rder~ng van de BB opgericht (29). Met 
lede ogen moest het NISWG vervolgens z~en hoe deze Stichting BB meer geld en 
vooral _ na de watersnoodramp ~~~ 1953 - veel meer vrijwilligers kree name
lijk 125.000 in enkele jaren t~Jds. Het SWG werd rondUit beconcurreer~: 
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]e derde oorzaak van de neergang van het NISWG was de poging van Oorlog na 
1951 om van de Nationale Reserve af te komen. Oorlog ~n de politieautoritei
ten wensten professioneel opgeleide, gedisciplineerde reservisten, die gemak-
kelijk konden worden ingezet. Aan deze eisen voldeden de reservisten van het 

SWG niet. Vooral · bij de Nationale Reserve -was het verloop te groot en moesten 
te veel personen, die waren goedgekeurd en toegelaten, uit de reserve worden 
gezet wegens het niet nakomen van de verplichtingen. ]e Nationale Reserve was 
geen succes (30). Aangezien de meeste vrijwilligers wegens de beperkte plaat
singsmogelijkheden in de politiereserve bij de Nationale Reserve moesten wor
den ondergebracht, werd het NISWG vooral geïdentificeerd met deze Reserve. Het 

mislukken hiervan zou dan ook voor het SWG fatale gevolgen hebben. Hoewel de 
regering in 1951 tegemoet kwam aan een aantal wensen om de Nationale Reserve 
te redden, zoals het verzachten van de keuringseisen, het ruimer stellen van 
de leeftijd en het bevorderen van de rangdoorstroming, werd door Oorlog in dat
zelfde jaar de taak van de Reserve veranderd en in plaats van de inwendige or
dehandhaving de territoriale verdediging tegen agressie van buitenaf voorop 
gesteld, waardoor hogere eisen moesten worden gesteld aan de reservisten. Ge
leidelijk aan begon minister Staf bij de behandeling van de Oorlogsbegroting 
steeds meer te klagen over de Reserve, die alleen geschikt scheen voor parades 
en schietwedstrijden en toch 9 miljoen per jaar kostte (31). De politiereser
ve, die de band met de eigen omgeving bewaarde en daar ook taken kreeg te ver
vullen zoals bij manifestaties, was beter gemotiveerd, maar ook hier liet de 
professionaliteit te wensen over. 
Begin 1957 hakte minister Staf de knoop door en liet weten dat de 12.000 reser
visten voor het leger over konden gaan naar de BB of de reservepolitie: hij 
had ze niet meer nodig (32). Het leger, aldus de minister in de Eerste Kamerop 
20 maart, had voldoende dienstplichtige reservisten en aan kernen van volks
verzet met het oog op een bezetting was geen behoefte. Op 12 mei 1957 hield 
Roosjen hierover een interpellatie in de Tweede Kamer, waarin hij voorstelde 
om de reserves onder Binnenland~e Zaken te plaatsen als verlengstuk in vredes
tijd van het gezag van de burgemeester. Minister Struycken (Binnenlandse Zaken) 
vond dat de vrijwilligers efficiënter bij de BB konden worden ingezet; Staf 
meende dat de Reservegedachte niet bij de bevolking leefde. Nadat Vermeer (PvdA) 
het NISWG en de Reserve nog eens verdedigd had, was M. Bakker (CPN) het dit 
keer geheel met de regering eens. ]e anti-Sovjet-bataljons waren volgens hem 
geworden tot anti-Sovjet-glimwormen en het geheel een nationale sof. Tenslotte 
werd een motie-Roosjen aangenomen om met het NISWG te gaan praten (33). Dit 
overleg is geen succes geworden, omdat het NISWG aan een bewapende reserve 
vasthield. In de Memorie van Antwoord van zijn departement kondigde Staf op 
17 december 1957 aan dat de vrijwilligerskorpsen, die onder zijn departement 
vielen, in de loop van 1958 zouden worden opgeheven. Een dergelijk bericht had 
Staf ook aan het NISWG doorgegeven, tegelijk met de aankondiging van de minister 
van Binnenlandse Zaken dat de werving voor de politiereserves geheel door de 
politiediensten zou worden overgenomen. Het werd aan het bestuur van het NISWG 
overgelaten om zelf hieruit de conclusie te trekken. SWG-voorzitter De van der 
Schueren wilde echter eerst afwachten wat de interpellatie in de Tweede Kamer 
over de regeringsplannen, te houden door het KVP-Kamerlid (oud-verzetsman in 
Limburg), J.M. Peters, op 24 april 1948 zou opleveren. Peters zag de volksweer
baarheidsgedachte in gevaar en stelde in zijn Kamerrede voor het NISWG om te 
zetten in een defensie-goodwill-centrum, waarvoor hij bijval kreeg van de so
cialist Vermeer, die de behandeling van het NIS~V'G door de regering laakte. Staf 
hield echter vast aan de militaire beoordeling van de Reserve, die negatief 
was. Voor het NISWG zag hij geen taak meer. ]e Kamer legde zich tenslotte hier-
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b. · r nadat wel was toegezegd dat er een nieuwe reserve zou worden ge-
l. J nee ' t l f di · h h ud vormduit dienstplichtigen met groo ver_ o , e Zl.c iervoor zo en aan-

lden (34). Deze reserve zou aan hoge el.sen moeten voldoen. 
me 14 mei 1958 kwam het bestuur van het NISWG bijeen om zich te beraden. Op ~juni 1958 werd vervolgens unaniem besloten het Instituut op te heffen tegen 
30 juni. De minister van Binnenlandse Z~en_werd_medegedeeld dat het NISWG 

n slotzitting wenste te houden, dat ll.ntJes ~et op prijs werden gesteld 
!:e dat men het besluit van de regering bet:eurde. Op verzoek van het bestuur 

het NISWG is daarom alleen eenbedankbrl.ef, ondertekend door ]rees, gezon-van k . ·n d aan de duizenden medewer ers en rese~sten van het NISWG en afgedrukt l. h:~ laatste nummer van ]e Vrijheid (35)._ 
Met de opheffing van het NISWG wa~ een el.nde gekomen aan een traditie vaP~f 
de BVL van vrijwillige weerbaarh~l.d tegen revolutionair geweld, dat eerst aan 
socialisten en daarna aan co~sten werd toegeschreven. De na-oorlogse :e
serveformaties onder het overkoepelende NISWG waren echter in werkelijkheld 
niet alleen bedoeld om een extreem links gevaar te beteugelen maar veeleer 
om oud-illegalen en vroegere vrijwillige wapendragers af te h~uden van provo
cerende reacties op de politieke veranderingen in Nederland na 1945 onder het 
mom van steun aan het gezag. De regering heeft de eerste gelegenheid aange
grepen om deze vrijwilligers naar gereedliggende plannen in reserveformaties 
van bestaande staatsorganen onder te brengen en te doen samenwerken in een zo
danige constructie, het NISWG, dat de regering het overzicht op de vrijwilli
gersgroepen behield en socialisti~che gevoel~gheden konden worden ontzien. Amb
tenaren van Binnenlandse Zaken, die aan de WJ.eg van het NISWG hadden gestaan, 
vonden het hele NISI-TG een doodgeboren kind en de naamgeving dwaas want slechts 
weinigen zouden in die tijd van wederopbouw door nationale samenw~rking de i
dee hebben gehad dat het wettig gezag extra ondersteund moest worden. Toch heeft 
de regering er naar gestreefd het NISWG, zij het tegen geringe kosten, voor.t 
te laten bestaan, zolang daar behoefte aan was, de reserves enig aanwijsbaar 
nut hadden en de_aangeslot~~ ~o~pen we:den bezig gehouden. Aanvankeli jk he~ 
ben ook enige dUl.zenden vrl.JWJ.lll.gers ~t oprechte vaderlandsliefde hun vriJe _ 
tijd aan de reserves gegeven. Toen de Jaren verstreken, de animo onder de vriJ
willigers verflauwde, de propaganda voor de SWG-idealen op groeiende scepsis 
onder de bevolking stuitte- er was ee~ ~terke NAVO en de CPN was electoraal 
vrijwel weggevaagd- en leger_ en poll.tl.eautoriteiten niets meer in die re
serves zagen, kon~en het NISWG en de reserves-oude-stijl worden opgedoekt . Nu 
het wettig gezag l.n aller ogen voldoende gesteund Was werd h t heidsbe-

. ht t d . . ' e over leid, dat er op gerl.~ was gewees e vrl.JWilligersdrang in goede banen te 
leiden en te neutrall.ser~n, met_succes afgesloten. Zonder de ballast van de 
anti-communistis~he SWG-l.deologJ.e, dat het noodzakelijk bindmiddel ~•as geweest 
tussen de verschillende groep~n e~ het doel van de activiteiten had aangegeven, konden de nieuwe reserveor~satl.es voor le~er en poll."t· f . ele 

· d "' · l.e op pro ess1on leest worden ~eschoel.d. Van e oude oo:log (1940-1945) en de Koude Oorlog was 
met de opheff1ng van het NISWG een PagJ.na omgeslagen. 

Aantekeningen: 

l. Voor dit artikel kon worden gebruik gemaakt van een t iental ma n ui t het 
archief van het Departement van Binnenlandse z ppe 

1945-1948 b t ff aken, Afd. Kabinet, Openbare Orde en Veilighe~d ~re ende het NISWG. Voor de to e tot dit 
archiefdeel ben 1k de secretarl.s-generaal van geno d d gang A J 

· ·k M J M em epartement dr. • • Vis, zeer erkentehJ • evr. • .• Poldervaart afd Kab· . ' . be-
tui ik mijn dank voor haar hulp bi j het doo ' • l.netsregJ.s tra t l. e , 

g rwerken van de archiefs tukken . 
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Voor z~Jn medewerking door het geven van achtergrondinformat ie be~~ ik 
de oud-voorzitter van het NISWG, ir. J.B.G.M. Ridder De van der Schueren , 
alsoook voor hun commentaar: dr. W. Drees, dr. L. de J ong, prof. mr.F.J.F. M • 
Duynste_e,,mr. S. Kloosterman en jhr. P.J. Si:x;. 

2. Intern werd deze zorg voor de veiligheid nog afgerond door het op 21 aPri l 
1948 i ngediende wetsontwerp tot aanvulling van de provinciale en de ge~een
tewet met het oog op tussentijds ontslag van gedeputeerden en wethouders (Wet 
15 juli 1948, I. 301) en het op 4 mei 1948 ingediende initiatiefvoorstel(vijf 
grote partijen m.u.v. CPN) tot verandering van de grondwet (art. 195 a, t hans 
203) ter invoering van de burgerlijke uitzonderingstoestan~ (Wet 3 sept. 1948 , 
I. 413) met de organieke wet van 23 juli 1952, stbl. 361. Verder werden de 
communisten uit de vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Oorlog 
verwijderd op voorstel van de PvdA, 19 maart 1948. Voor het Verdrag van Brus
sel (West-Europese Unie, voorloper van NAVO), zie de parlementaire behande
ling van het wetsontwerp tot goedkeuring van dit verdrag, nr. 774 HTK 1947-
1948, wet 25 juni 1948, stbl.I.258. 

3. J.C. van der Does, Als 't moet, november 1918 en de Bijzonder Vrijwillige 
Landstorm, 's-Gravenhage 1959; H.J. Scheffer, November 1918 , Amsterdam 1968 , 
spec. p. 144-148. De Landstormwet 1913 regelde, hetgeen al langer bestond, 
namelijk een vrijwillige legerreserve. 
Op basis van de Wet op de Staat van Oorlog en Beleg van 1899 werden plaat
selijke burgerwachten geformeerd onder 1914-1918, bedoeld tegen branden en 
luchtaanvallen, in nov. 1918 evenwel tot een Bond geformeerd t egen de revo
l utie. Daarnaast kwam de BVL in nov. 1918 tot stand. In mei 1919 werd de 
Nationale Landstormcommissie ingesteld: voorz.: lt. gen. L.F. Duymaer van 
Twist, en: prof. (v.u.) mr. P.A. Diepenhorst, Kamerleden J.R. Snoeck Henke
mans (CHU), mr. A.A. Ridder van Rappard (Lib.), dr. L.N. Deckers (RKSP) en 
de inspecteur BVL. In 1945 bestond de Landstormcommissie (be5tuur BVL). uit: 
Duymaer, N. de Jongh, lt.gen.b.d., mr. A.B. Roosjen (TK-lid ·A_BP), H.J.P. van 
Heek (T.K.-lid CHU) en kol. J.J. Fens (later in 1949 Kamerlid KVP). Mgr. 
dr. H.A. Poels, de grote kath. sociale voorman in Limburg, heeft in 1918 
zich fel verzet tegen een socialistische revolutiepoging (Scheffer, p. 125). 
Peels werd voorzitter van de gewestelijke landstormcommissie in Limburg, 
waarvan Jos Maenen lid was. Maenen (KVP-Kamerlid s. 1946 ) kwam in 1948 vo or 
de katholieken in hoofdbestuur NISWG. 

4. Voor Six en zijn OD: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden i n de Tweede 
Wereldoorlog, wet. ed., dl. 5 II, 's-Grav. 1975, p. 835-846. samenst elling 
OD 1940-1942; dl. 6 I, idem 1975, p. 183-186, biografie Six met denkbeelden; 
p. 196, Varrink schreef illegale brochures over de gevaren van het bolsje
wisme; dl. 7 II, idem 1976, p.l09l-ll45 1 over spionage door OD op de Zwit
s erse contactweg Londen-Nederland; dl. 9 II, idem 1979, p. 1470-1509, Londen 
en OD; dl. 10 I, idem 1980, p. 96-100, over onduidelijkheid Londen t egenover 
OD over MG-invoering; p. 541-546 (dl. 10 II), De van der Schueren en de OD; 
teleurstelling OD;prins Bernhard en de OD. 
Six (geb. 1895) heeft in een interview op 24 mrt. 1981 de reconstructie van 
zijn acties in dit verhaal niet geheel juist genoemd. Hij zou geen conflict en 
hebben gehad met de overheid en zijn acties zouden nimmer poli t ieke lading 
hebben gehad. De van der Schueren (CvK) zou Six in mei 1946 al gevraagd heb
ben hoe steun kon worden verleend aan de overheid, wat in stri jd is met het 
t oenmali ge kabine t sbeleid en dus onwaarschi j nlijk. Si x meende wel dat de 
CPN-verzetsgroepen (G. Wagenaar voorop) ui t droppings ( t e)veel wapens hadden 
gekregen en deze niet aan het overige verzet hadden doorgegeven, waarbi j hij 
memoreerde dat Wagenaar hem in 1945 de vriendendienst (vanwege het ver zet ) 
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h d ngeboden de vermogende Six tijdig te zullen waarschuwen als de grote 
.. at -~d hier zou losbarsten~ De papieren van Biza zouden zijn beïnvloed door 
s r~ J k t Mi · l · ff · I h t f i t dat Six niet goed overweg . on me Jn ~e • He"t f orse gedrag va~ s~ -~de comm.-De van der S. moet de argwaan van BiZa (Mijnlieff) bevest~gd , h~xbb~-n. · ~chriftelijke stukken (niet van BiZa) zoals de ingestuurde ver zoe-

e e • 0' d D d . . . I ken en stellingen, de notulen van e comm.- e van er s. en van kabinec ~J-
p initiatief van vrijwilligers en gegronde vrees bij de overheid voor , zen o d · · ·n· k 

de poÎitieke bedoelingen van e vr~J~ ~gers, oo voor die van Six c.s •• 
5 Nota-Mijnlieff-afd. OOV-BiZa, n.a.v. aanmelding Organisatie Alg. Nat. Hulp, 

• rin verwezen werd naar overleg drie ministers d.d. 6 maart 1946; archief ;~a-kabinet 1946. Zie verder RvBB, 19 juni 1946; nota-Mijnlieff, juli 1946 . 
6 Gegevens mij vriendeli~~ ve:strekt door dr. W.Chr. Pieterse, gemeent~~chi-

• ris van Amsterdam, b~J br~ef van 30 dec. 1980. Voor de bevrijdingst~Jd 
::s in A. geformeerd een Korps Hulppolitie door Henk van Laar (SnAP-ille
gale groep) in overleg met Drees en Vorrink, ca. 2500 man, die gedemobili
seerd werden op 30 sept. ~945 . Op 15_aug. 19~5 Werd de Vereniging -~sterdamSel 
Vrijwillige Politie opger~cht, waa~t op 7 Jan. 1946 het Korps Vri jw . Po- , 
litie ontstond, dat in_l947 ~00 l:den h~~~ waarna in 1948 en de periode daaP
na het Korps sne~ _gr~e~d~. Dit ~~~dde b~J de C~N (Gem:enteraadsverkiez. 1950) I 
tot de leuze: Vr~Jhe~d ~llen ~J, maar geen Hilfspol~zei. De bewapening 
was aanvankelijk sabel en gumiD1stok. Van Laar was Korpshoofd tot in 1951. 

7 • Voor de achtergronden van de stembus-1946: F.J.F.M. Duynstee-J. Bosmans, 

1 

Het Kabinet Schermerhorn-Drees 1945-1946, Assen-Atdam 1977, p.38-48 ;zie ook P• 
452-454 (havenstakingen 1~46 ). . . 

Reden voor deze CPN -groe~: prest~g: USSR ~t oorlogstijd; verzetsverleden 
CPN;ruime verspreiding van De Waa:he~d; tel_eurstelling bij deel SDAP over 
omzetting partij in PvdA; afkeur~ng regerJ.ngsbeleid bij :b.avensta.kingen in 
april-mei 1946, toen EVC niet erkend werd en tenslotte militairen werden in-
gezet om schepen te lossen. CPN-percentages afgerond. · j 

8. Stukken aanwezig in archief-Bi~a-OOV-Kabinet, "Groepen-1946". E.P. van roeren 
0904-1951) was gereformeerd, l~d ARP. Oorspronkelijk beroepsmilitair; ver
volgens jurist; werkzaam op parketten van officieren van justitie. Onder de 
oorlog in Haren (Gro~.) chef _L.O~ (_on~~~k!-:-organisatie; na bevrijding of
ficier-fiscaal (=off~c. van Just~t~e) bl.J BiJz. Gerechtshof te Leeuwarden. 
Werd in 1947 burgemeester van Leens (Gron.). Gegevens Gemeentesecr. Leens. 
Het RIOD kon geen gegevens verstre~en over andere genoemde personen of over 
Van Ma.ckelenbergh; wél bekend als ~llegalen. Mijn dank aan het RIOD hiervoor. 

9. Mijnlieff, hfd.OOV-Bi(Za,9d sept
0

D-. Wl946 aan Be)el. Gedeputeerden: A.J.L. van der 
Poel (KVP), Brabant oud-e t. est-Brab. 7 J. Veldman (KVP), Utrecht (ui t 
kath. vakbew.). Verde: genoemd lt. gen. b.d. jhr. W. Roëll, onder de oorlog 
formeel hfd. OD met S~x als chef-staf; lt. gen. b.d. Jans oud-cdt OD Lim
burg. De OD we~- na opheffing- door Six na 1945 Vanuit'Den Haag.afgewik
keld.Six had h~ervoor contact met Dep.van Oorlog en natuurlijk met de OD. 
F.R. Mijnlieff (A'dam 19?~-l976 )~ rec~ten GU, chef kaQi.net CvK Friesland; 
ontslagen in 1940 door RiJksco~s~ar~s; betrokken bij onderduikorganisatie; 
in 1945 bij BiZa gekomen als adminJ.~trateur, later raadadvi seur · was na 1945 
ook raadsheer in Bijz. Gerechtshof ~n Amsterdam. ' 

10. Mem. v. Antw. 21 nov. 1946, hfd~t. VIII A, :~j~sbegroting 1947, bijlagen TK 
1946-1947 p. 26 I. Het leger Yll.lde geen vr~J~lligersor=,.,.; t· t het 

I l ~ ·1 · • •t O"'"'...._Sa J.e naas leger in Nederland, dat we 1 tac~ ~~e~ 11e~ eiste~ maar Weinig zou presteren . 
De demobilisatie van de oor ~gsvr~ J\'11. ~gers,die in 1945-'46 naar Indië wa
ren gegaan_ uit Pr. Irenebr~gade, de B~nnenl. Strijdkrachte _ . d 

19
47 

l 1 . . k b .. n , e~n heeft de roep om een egerreserve moge lJ e~nvloed. 
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11. Roos j en, TK, 26 nov. 1946, p. 455 II; Vorrink, idem, p. 459; ant w. Fiévez, 
27 nov. '46, p. 502 II; Roosjen nogmaals, idem, p. 510 II. 

12. Vixseboxse, EK, 20 febr. 1947, p. 325 I; Zegering H., idem, p. 327 I; Don
kersloot, idem, p. 533 I. 

13. De chef-staf; lt ·. gen. mr. H.J. Kruls, en de chef marinest af, l t . adm. 
c.E.L. Helfrich, waren op 20 nov. 1946 op hun verzoek door Kon. Wilhelmina 
ontvangen. De ministers van Oorlog en Marine (Schagen van Leeuwen) hebben 
deze militairen over hun eigenmachtig optreden onderhouden, zie TK 26 nov. 
1946, resp. p. 512 I en 530 II. Voor het generaalsprotest: De Nederlander, 
2 dec. 1946, p. l; protest Nat. Verbond, idem, 13 nov. 1946, p.1.Voor radio
rede Roëll, Het Parool, 13 dec. 1946 , p. l en de reactie Fiévez (die R. van 
aantal functies onthief), Trouw, 16 dec. 1946, p. 1. Toelichting Roëll, De 
Volkskrant, 16 dec. 1946, p. 1; ook Keesings Rist. Archief (KHA), p. 6987K 
-6988, dec. 1946. 

14. Zie aantekeningen Mijnlieff t.b.v. Beel, febr. 1947. Allereerst moestgevreesd 
worden dat de formele ondertekening van Linggadjati-A. tot felle protesten 
zou leiden. In KVP-kring begon zich een groep onder Welter af te scheiden 
(jan. 1947), welke met ARP en CRU-protesterenden een band vond in het Comi t é 
Handhaving Rijkseenheid onder oud-premier Gerbrandy (ARP). Wel t er-AR-CH haddm 
ook bezwaren tegen het te linkse geachte sociaal-economische beleid, t ot 
uiting komend in voortgezette geldblokkering, bijzondere belastingheffing, 
herziening van de belastingtarieven en de prijsbeheersing. Veel ~ezagsge-
trouwe groepen moeten gelocaliseerd worden in prot.-christ.lvooral gere-
formeerde)milieus in het land en ook in conservatieve katholieke kring. 

15. Beel aan de CvK's en burgemeesters, BiZa-OOV, kabinet, nr. 602, d.d. 24 febr. 
1947. De nota-Beel van 9 april 1947 wees vooral op groepen als de Stahlhelm 
en Reichsbanner in Duitsland en op de Heimwehr in Oostenrijk, die na 1918 
als verenigingen van oud-frontstrijders een politieke rol hebben gespeeld en 
daardoor hebben bijgedragen aan het gevoel van politieke onzekerheid, waarin 
dictaturen konden opkomen. 

16. De commissie bestond uit: De van der Schueren, voorzitter; leden: mr. A. 
Bakker, bureau jur. zaken, J ustitie; mr. L. Eint hoven, hoofd Cent rale Veil. 
Dienst; L.A.M. Goossens, hfdaalmoezenier; mr. W. van de Hoek,cdt. marechaus
see; E.P. van Iperen, burgemeester gemeente Leens; H. Kaasjager. hfdcomm. 
A'dam; A.W. de Koningh, alg. inspecteur rijkspol.; H. van Laar, vert. vrijw. 
hulppol. A'dam; K. Metting van Rijn, kol. Gen. Staf; mr. F. Mïjnlieff, BiZa; 
J.K. van der Schaaff en P. Scholten, vert. Actiegroep Nat. Wacht om te dopen 
in Veren. tot Nat. Bijstand; L. Scheepstra, voormalig verzet; Jhr. P.J. Six, 
OD; B.W.Th. van Slobbe, burgemeester Breda en mr. W.A.J. Visser, burgem. Den 
Haag; mr. H.W. de Zaayer, proc. gen. Leeuwarden; dr. J.C. van Zoelen, secr. 
landelijke stichting Veren. v. Vrijw. Pol. Korpsen Nederland. Secret aris 
werd mr. S. Kloosterman, ref. OOV-BiZa. Van Iperen en Van der Schaaff hadden 
Beel toegezegd hun organisaties te zullen opheffen. Vers l agen vergadering in 
archief BiZa. 

17. N.a.v. vraag Roosjen, TK 22 dec. 1947, p. 960 I, antw. Fiévez, p. 988 I, idem. 
18. Al deze aangehaalde gegevens uit BiZa-Kabinetsa.rchi ef 1948. Drees had ook 

bezwaren tegen de Nat. Res. i.v.m. krapte op de arbeidsmarkt: hij wilde de 
arbeidskrachten liever in de bedrijven doen overwerken i.p.v. betaald laten 
oefenen. 

19. Aldus aantek. BiZa.OOV-kabinet n.a.v. kabinetsberaad 8 maart 1948 . 
20. Duymaer, KHA p. 7519 E 1948 ; ui t spraken PvdA-bestuur, KHA p. 7520 E 1948 ; 

beslissing kabinet 15 mrt. 1948 , n.a.v. nota BiZa 3 mrt. 1948 , waarbi j be
sloten werd gedemobiliseerde eenheden uit Indië desnoods langer in dienst t e 
houden i.p.v . gezagsbataljons 6p te leiden; KHA p. 7529 D, besluiten Nat. Re-



21. 

22 . 

23. 
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serve· beslissing dat Nat. Res. geen anti-stakingseenheden zou herbergen 
moet ;ijn genomen op 22 mrt. 1948, zo wijzen aantekeningen ui t . 
Besluiten d.d. 30 mrt. 1948 over bewap., en 21 j uni 1948 over hfdst. VIII, 
suppletoir, aantek. in archief BiZa, OOV-Kabinet,afd.NISWG-a1gemeen. 
Algra, EK·, 1 april 1948, p. 336 I; Zegering H., idem, p. 338 I; Brandenburg, 
idem, p. 342 II; Fiévez, idem, p. 345 I. 
Verslag onderhoud 25 maart 1948 in Archief-BiZa.-OOV-kabinet, commissie De 
van der Schueren met BVL en Vereniging VoL~sweerbaarheid (o.l.v.kol.J.Klein, 
verwant met BVL-civiel en de Haagse Burgerwacht-1946). Aanwezig: Boerr:igter, 
Caljé, Duymaer, Dijkstra, Eisma, gen. de Jongh, Van Iperen, Klein, gen . 
Reynders, Roosjen, Scheepstra, Six, Smit, van Zoelen, Van Heek, Giele, Ten Hove. 

Vergadering 15 april 1948 als zojuist aangegeven (25-3), maar ui tgebreid met 
de secr. gen. BiZa dr. Prinsen en de politiek secretaris van Beel, H. G. Her
mans om over een slotcommuniqué en een radi orede te prat en, alsook met M.A. Reinalda, CvK Utrecht • 
Archief BiZa-OOV-Kabinet. 

24. Samenstelling hfdbest. NISWG. KHA( 7572 B)l948: J.J.W. Boerrigter (Nat. Wacht), 
lt. gen. b.d. Duymaer van Twist BVL-ARP , E. Fuld (bankier A'dam; Veren. 
Vrijw. Pol.), mr. H.B.s. Hol la (10-KP-groep, d.w.z. onderdUik-knokploegen), 
s. de Groot (KP-cdt.West. Brab.), E.P. van Iperen (Alg. Nat. Hulp), kol. 
b.d. J.W. Klein (Veren. Volksweerbaarheid), E. Kupers (voorz. NVV en lid TK 
voor de PvdA), A.D. Laman Trip (oud-hoffunct.; verzet), H.D. Louwes (voorz. 
Stichting voor de Landbouw), M.A. Reinalda (CvK Utrecht; PvdA), J.H. Maenen 
(TK-lid KVP), H. Molendijk.(burg. Amersfoort~ PvdA), gen. b.d. I.H. R~ders 
(groeP-Six), mr. A.B. RoosJen (BVL; ARP-TK-l~d), L. Scheepstra (10-KP), P. 
Scholten (Nat. Wacht), De van der Schueren, res. kol. P.J. Six (OD-Nat. Ver
bond), mr. D.U. Stikker (:~X-lid VVD), J. Tuin en E.A. Vermeer (TK-leden PvdA). 

25. De KB's betr. de reserveformaties: ·stbl. I. 350, 2 aug. 1948 over de res. 
nolitie• Stbl. I. 437,5 okt ·. 1948 over de res. grensbewaking en Stbl. I. - ' 
438, idem over de Nat. Reserve. Studenten: zie KHA 7564 F. 1948, over pro
testen Alg. Stud. Veren. A'dam en de Nederl. Christ. Stud. Veren. en de rede
voering van Witteman, compleet in Archief BiZa, deels ook in KHA 7579 A 
1948. De financie~e vergoeding speelde een grote rol. De res. agenten kregen 
1 gulden per uur (niet veel minder.~ min. loon) tegen een reservist f 6 , 50 
voor 24 uur dienst. De Nat. Rese~s~en kregen f 100 bonus na 2 jaar dienst 
als reservist. Docr BiZa was bij sc~jven_van 1 mei 1948 (nr. 0509) aan alle 
CvK's gevraagd om over te gaan tot ~nstelhng van provinciale en gemeente
lijke commissies voor NISWG, "van overeenkomstige samenstelling als het NISWG", 
dus afschaduwing van oud-verzetsgroepen, weerbaarheden, politieke partijen. j 
De Federatieve Raad van Verzet en de Gemeenschap Oud-Illegale Werkers waren • 
niet opgenomen in hoofdbestuur NISWG , maar hebben eind ' 48 besloten mee te 
werken (brief NISWG aan BiZa 12 mei 1949 , archief BiZa). 

26. Mem. v. Antw.,_BiZa, begroting 1~49; Krol (CHU) op 18 nov. 1948, TKp . 343 I; 
Verkerk (ARP) ~dem, p. 355 I; Tuin (PvdA), p. 354 I. Er waren toen nog steeds 
geen uniformen voor de res. politie . Gemikt werd op 10.000 res. pol ., waar- J 
voor zich al 4100 personen hadden gemeld. Ui tspraak Haken (CPN) b" · behan-
deling Oorlogsbegrot ing, 'IK 27 jan . 1949, p. 1055 I. ~J 

27. Deze gegevens vooral ontleend aan het Vijf-jarenrapport 11 nov . 1953 in I 
BiZa-archief, OOV-Kabi net- NISWGmap . Cijfers ontleend aan begro t ingen ' Biza, 
Oorlog en Justitie tot en met 1957 . Voor 1958 was geen geld meer ui tget r okken. 

De Engelse Home Gua:d w~rd_in ~9 0 opgericht als terri t oriale ver dedi ging 
door buitengewoon d~ens~pl~cht~gen en ouderen (Dad ' s Army) 

2 
mi ljoen, 

in te lijven. Opgeheven in 1945. De Home Guard had vo orran~ ~; ·de br andweer 
J 

J 

~ 
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en de civiele verdediging. In 1952 werd de H.G.door Churchill vanwege Ko rea 
weer in het leven groepen, ca.61.000 reservisten tellend en m.i.v. 1 aug. 
1957 (vgl.maatregelen Staf in 1957) opgeheven. 
Het Maandblad van het NISWG, De Vr ijheid, onder de zinspreuk Den vaderlandt 
ghetrouwe, had een gemiddelde oplage van 25.000, met 13.500 betalende abon
né's. Hoofdredacteur was B.M.Koster, tekenaar Fritz Behrendt, die de anti
Sovjetsfeer wist uit · t e beelden. In 1955 kön een eigen SWG-huis i n Arnhem, 
voor langere oefeningen, in dienst worden gesteld. Er zijn niet al t e be
trouwbare getallen beschikbaar over de vrijwilligers: voor de Nat.Res. hebben 
zich totaal 61.000 personen aangemeld, waarvan er 12.000 inzetbaar waren, te
genover een behoefte van 16.000. In die 12.000 zaten 18o0 res.marechaussees 
en 2500 luchtwachtdienst-reserves (s.1951 ingesteld). Er waren 3800 rijkspoli
tiereserves en 4700 gemeentepolitiereserves; deze hadden geen opsporingsbe
voegdheid. 
De Stichting BB stond o.l.v. dr.ir.Ch.Th.Groothoff; in bestuur 3 leden SWG.Op 
eerste vergadering van deze Stichting werd SWG uit propaganda en werving ge
weerd. Hiertegen protest SWG. De samenwerking met BB leverde wel op dat in 
kleinere plaatsen het BB-comité tevens het SWG-comi t é was. Grote verschillen 
in sociale voorzieningen en arbeidsvoorwaarden tussen BB- en SW~-vrijwilligers. 
De wetten op de BB en Noodwachten:10 juli 1952,Stbl.404-405.Zie ook nota-NISWG 
11 nov.1953, a.w •• 
Aldus Kruls op vergadering Ons Leger, nov.1949, KHA p.8437 D 1949 .Verder:Memo
rie van Antwoord, minister Staf, Dep.van Oorlog, begroting 1956, betr.Nat.Res •• 
In juni 1951 moest regeringscommuniqué aanhoudende geruchten over opheffing 
reserveformaties tegenspreken. Bij KB nr.32 d.d.19 juli 1952 werd door de re
gering ook goedgekeurd dat door het NISWG een eigen schietvereniging, De Vrij
heid, werd opgericht om de vrijwilligers op de krijgsdienst voor te bereiden en 
de vaardigheden te onderhouden. De defensienota's van 27 juni 1950 en 5 mei 
1951 wezen op verandering taken Nat.Res. op luchtafweer,luchtwacht, territo
riale verdediging, bevestigd in Mem.v.Antw., dep.van Oorlog 1952, betr.Nat. 
Res., idem voor 1"956. Een aantal Kamerleden meende dat de taak van de Nat.Res. 
werd uitgehold, zoals Voorlopig Verslag, begroting Oorlog voor 1955, vastleg
de. Gegevens ook van sectie Krijgsgeschiedenis, Kon.Landmacht, betr.Nat.Res., 
van dr.C.M.Schulten, bij brief nr.1635 (dec.1980), waarvoor mijn dank. De te
genwoordige Nat.Res.valt onder de territoriaal commandant landmacht. 
Uitlating Staf, EK 20 maart 1957, p.326 I;informatie verder van de oud-voor
zitter van NISWG, De van der Schueren, 17 dec.1980. 
Zie interpellatie Roosjen, 21 mei 1957, TK p.909-924. Alleen CPN stemde tegen. 
Geheel afgedrukt in De Vrijheid, 1957, nr.6. Sgt.Domselaar uit Driebergen wist 
20.000 handtekeningen te verzamelen tegen de voorgenomen opheffing en die af 
te geven in Den Haag. De van der Schueren wilde, blijkens commentaar in De Vrij
heid, 1957, nr.?, vasthouden aan een vorm van gewapende weerbaarheid. De rege
ring vond een schietvereniging best, maar wenste geen geld meer uit te trekken 
voor training en oefening in 1958. 
Interpellatie J.M.Peters, tevens bestuurslid NISWG in Limburg, over de reorga
nisatie Nat.Res. op 24 april 1958, P-994-1010 TK. 
stukken in archief BiZa, OOV-Kabinet.De Politiewet van 4 juli 1957(Stbl.244) 
kende in art.4,2 res.gemeentepolitie en in art.10,2 res.tijkspolitie, welke bij 
besluit Res.Politie van 24 dec.1957(Stbl.559)vooral bedoeld waren voor het ver
lenen van bijstand. Hierdoor ontvi el de zin aan de res.marechaussee, welke na 1 
mei 1958 geen vrijwilligers meer aannam en geleidelijk werd opgeheven.Aldus W. 
van den Hoek, De Kon.Marechaussee in de Nederlandse samenleving, Buren 1975, 
p.196. De opheffing van de diens t en luchtdoelartillerie en luchtwachtdiens t 
bleek, naar uitlatingen van Staf, logisch vanwege het volstrektverouderde ma
terieel en achterhaalde methoden. Six heeft getracht een vervolgorganisat ie t e 
starten, maar de weerbaarheidsgedachte op vrijwillige basis leefde niet meer. 




