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Voorzitter e. a. 
De Voorzitter: Voorts stel ik voor aan de orde te Itellen 

tegen Dinsdag, 28 April a.s., des namiddags te één uur: 
Verslag van de Januari-Zitting 1953 van de Vergadering ad 

hoc, belast met de uitwerking van een ontwerp-verdrag tot in-
stelling van een Europese Politieke Gemeenschap (29.(7»; 

Verslag van de Maart-Zitting 1953 van de Vergadering ad 
hoc, belast met de uitwerking van een ontwerp-verdrag tot in-
stelling van een Europese (Politieke) Gemeenschap (2980). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Voorziening ter wcgneming van staatloosheid 
(2127). 

(Zie deel II, 56ste vergadering.) 

Aan de orde is de behandeling van de interpellatie van de 
heer Gortzak over de viering van de 5de Mei als dag van de 
nationale bevrijding van de Nazi-bezetting, tot het houden 
waarvan verlof is verleend in de vergadering van 16 April 1953 
(zie Handelingen, Deel J, blz. 687). 

De Voorzitter: De heer Minister-President heeft zich bereid 
verklaard, tevens te antwoorden op de vragen, door de heer 
Gortzak te richten tot zijn ambtgenoten van Binnenlandse Za-
ken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van So 
ciale Zaken en Volksgezondheid. 

De heer Gortzak: Mijnheer de Voorzitter! Ik wil beginnen 
met u en de Kamer mijn dank te betuigen voor het verlof deze 
interpellatie te houden. 

In de Staatscourant van 8 April 1953 stond de bekendmaking 
van het College van Rijksbemiddelaars dd. 2 April 1953, die 
als titel droeg „Arbeidstijd Koninginnedag", doch die als mate-
riële inhoud had, dat het betaalde verlof, dat aan de werk-
nemers op de nationale feestdag 5 Mei werd verleend, nu niet 
meer gegeven zal worden, doch wordt verschoven naar de Ko-
ninginnedag. 

Dit besluit, dat, heb ik het wel, op advies van de Stichting 
van de Arbeid en met goedkeuring van de Regering werd ge-
nomen, heeft grote beroering gewekt onder ons volk, en onder 
de werkende bevolking in het bijzonder. 

Wat is de betekenis'van dit besluit? In de eerste plaats: Heeft 
het ten doel de betekenis van 5 Mei als nationale feestdag 
ter herdenking van onze bevrijding te verminderen om deze 
tenslotte geheel te doen verdwijnen? In de tweede plaats: Heeft 
het ten doel, op min of meer geforceerde wijze, de nadruk te 
leggen op de viering van de Koninginnedag en dit ten koste 
van de herdenking op 5 Mei? 

De vraag, die gesteld dient te worden, is: Mag de betekenis 
van 5 Mei, de nationale bevrijdingsdag, verminderen en is het 
geoorloofd, dat de Overheid maatregelen aanbeveelt, toelaat 
of voorschrijft, die op dit doel zijn gericht? Vijf Mei was en is 
de dag, waarop de nationaal voelende Nederlander de over-
winning van ons volk en andere volken op het barbaarse Nazi-
fascisme viert. De dag, waarop hij feestelijk het feit herdenkt, 
dat aan de bloedige overheersing en onderdrukking van ons 
land door het Nazi-fascisme een einde werd gemaakt. 

Voor deze dag. hebben duizenden, de beste zonen en dochters 
van ons volk, hun leven geofferd, zijn tienduizenden landgenoten 
door de martelkair.ers van de Nazi-gevangenissen, concentratie-
kampen en vernietigingskampen gegaan. Voor deze dag heeft 
ons volk geleden, doch in het bijzonder gestreden. En het Ne-
derlandse volk herdenkt op deze feestelijk, dat ons volk, te 
zamen met de volkeren van de Sowjet-Unie, Amerika, Engeland, 
Frankrijk en andere landen, de overwinning op het brute en 
gehate Nazi-fascisme heeft behaald. 

Het is duidelijk, de betekenis van deze dag mag nooit ver-
minderen, doch zeker vandaag niet, nu een deel van onze 
nationale onafhankelijkheid en zelfstandigheid op het altaar 
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van de Amerikaanse oorlogspolitiek is ten offer gebracht en 
sommigen zich opmaken om deze geheel aan dezelfde bezetters 
van 1940—1945, het nazi-fascisme, uit te leveren. 

Juist vandaag neemt 5 Mei in betekenis toe, vormt hij een 
strijdbare feestdag, waarop ons nationaal voelend volk zijn 
krachtige wil toont, de strijd voor onze nationale onafhanke-
lijkheid en zelfstandigheid met alle kracht te zullen voeren en 
nooit meer een nieuwe nazi-bezetting over ons land toe te laten, 
onder welke vorm dan ook. 

Vandaag, nu de nazi-vliegers, die geen genade kenden en 
Rotterdam bombardeerden, als gasten van de Amerikaanse 
generaals in West-Duitsland worden ontvangen, vandaag, nu 
sommigen de verslagen nazi-generaals aan een nieuwe weer-
macht willen helpen, is de herdenking van 5 Mei, als dag van 
de overwinning op het barbaarse en verdierlijkte nazi-fascisme, 
nodiger dan ooit. 

„Nog geen acht jaar na de bevrijding willen sommigen 
onze bevrijdingsdag verdoen. Hebben die sommigen dan 
werkelijk aan één nazi-bewind niet genoeg gehad?" 

Dit schreef een inzender in het dagblad „Het Parool". 
Met deze woorden gaf hij weer wat het beste deel van de 

natie voelt, dat begrijpt, dat achter de opheffing van 5 Mei 
als herdenkingsdag de nazi's staan. 

In de beschikking van het College van Rijksbemiddelaars 
staat: 

„Dat bij het georganiseerde bedrijfsleven de wens blijkt 
te bestaan de vrije middag van de nationale bevrijdings-
dag te verplaatsen naar de Koninginnedag". 

Hoe is het college aan deze wijsheid gekomen? Zijn de ar-
beiders in de bedrijven, de leden van de vakorganisaties naar 
hun oordeel gevraagd? Zijn de besturen, de lagere en middel-
bare kaders van de vakbeweging over dit vraagstuk gehoord? 
Ik meen op grond van de feiten het recht te hebben, de be-
wering van het College van Rijksbemiddelaars met alle kracht 
te mogen ontkennen. 

Op 29 April 1950 schreef de „Metaalbewerker", het orgaan 
van de moderne metaalbewerkersbond, o.m.: 

„Onze overtuiging is ongeschokt, dat deze dag" — be-
doeld is de 5de Mei —„ ook voor de arbeiders van Nedec-
land moet zijn een dag, waarop zij zonder dat daarvoor 
een financieel offer moet worden gebracht en zonder dat 
een deel van de vacantie moet worden afgestaan, zich kun-
nen bezinnen op de grote waarde van vrijheid en democra-
tie en met hun gezinnen in het grote geheel feest kunnen 
vieren.". 

En in de „Metaalkoerier" van Zaterdag 7 April 1951, het 
orgaan van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond. 
lees ik: 

„In de Stichting van de Arbeid is reeds vroegtijdig van 
gedachten gewisseld over de mate van vrijaf op 5 Mei a.s. 

De standpunten lagen echter, evenals in de vorige jaren, 
weer ver uiteen. 

De werknemersvertegenwoordigers: De 5de Mei behoort 
als dag van herdenking en feestelijk samenzijn een vrije 
dag te zijn.". 

Zijn, Mijnheer de Voorzitter, de leiders van de Uniebonden, 
die zitting hebben in de Stichting van de Arbeid, nu plotseling 
van oordeel veranderd? Ik zou hierop graag een antwoord wil-
len hebben. Ik geef toe, dat bij enkele topleiders van de in-
dustrie en misschien ook bij enige topleiders van de Unie-orga-
nisaties de wens bestaat, de 5de Mei als nationale bevrijdings-
dag niet meer te vieren. Dat zou een logische voortzetting zijn 
van hun houding tijdens de bezetting. Toen hebben deze toplei-
ders met de bezetter samengewerkt en terwijl ons volk leed en 
strend dik aan de bezetting van ons land verdiend. Toen waren 
enige topleiders van wat zich thans Unie-organisatie noemt, ook 
buitengewoon verguld als ze op uitnodiging van de bezetter 
snoepreisjes naar het nazirijk mochten maken. Maar evenmin 
als toen hebben vandaag deze figuren iets met ons volk gemeen. 
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Het volk, de natie, uit welks naam zij beweren te spreken, ver-
tegenwoordigen zij niet. Ons volk, de werkende bevolking in 
het bijzonder, eist, dat de 5de Mei als dag der bevrijding niet 
alleen behouden zal worden, doch dat het karakter van her-
denkingsdag nog versterkt zal worden. 

Ik wijs op de vele protesten, die uit alle richtingen komen, 
tegen het voornemen van de Regering om aan de 5de Mei in 
feite het karakter van herdenkingsdag te ontnemen. Ik wijs 
op de uitspraken van de plaatselijke Uniebestuurders, op de 
besluiten van gemeenteraden, op de besluiten van de arbeiders 
in de bedrijven en de bedrijfskernen, die allen zeggen: de 5de 
Mei moet en zal worden herdacht en gevierd. Zelfs vele directies 
hebben, soms uit zich zelf, soms onder drang van het perso-
neel, reeds het besluit genomen op de 5de Mei vrijaf te geven. 

En daar, waar de directie van een groot bedrijf als Spoor-
ijzer, te Delit, bij geheime stemming een uitspraak van het per-
soneel verlangde omtrent de vraag of op de 5e Mei dan wel 
op Koninginnedag betaald verlof moest worden gegeven, was 
de uitslag, dat 70 pet. van de stemmen zich uitsprak vóór 
de 5de Mei. Zelfs op het zevenmaal gezeefde congres van 
de P.v.d.A. klonken de stemmen, die zeiden: de 5de Mei moet 
gevierd worden en de arbeiders behoren op deze dag betaald 
verlof te hebben. De Minister-President zal dit alles evengoeJ 
weten als ik en mocht dit niet het geval zijn, dan raad ik hem 
aan zijn oor eens bij de gewone leden en lagere functionarissen 
van de P.v.d.A. en het N.V.V. te luisteren te leggen; dan zal hij 
snel tot de conclusie komen, dat Drenthe niet de enige provincie 
is, waar het kookt en bruist. 

De overgrote meerderheid van ons volk, met uitzondering 
van een klein groepje ..Nazi-freundlichen", eist, dat de 5de Mei 
als nationale bevrijdingsdag ten volle gehandhaafd, ja strijd-
baarder zal worden gevierd als een feestelijke, strijdbare dag, 
waarop de bevrijding van ons land van de Nazi-barbarij wordt 
herdacht, als levende waarschuwing, dat ons volk geen nieuwe 
nazi-bezetting zal dulden. Ik wens de Regering toe, dat zij de 
stem van ons volk ten volle zal weten te verstaan en daarnaar 
zal handelen. 

De voorstanders van het afschaffen van de 5de Mei als her-
denkingsdag proberen hun reactionnaire bedoeling te verber-
gen achter de viering van de Koninginnedag. Zij beweren, dat 
deze dag zich meer tot feestvieren leent en dat op deze wijze 
meer relief gegeven kan worden aan de viering van Koninginne-
dag. Maar zulke pogingen zijn tevoren reeds tot mislukking 
gedoemd. 

Terecht noemde de burgemeester van Wageningen de com-
binatie van deze twee dagen een devaluatie van beide. 

Men kan nu eenmaal niet met kunst en vliegwerk aan de 
Koninginnedag meer relief gaan verlenen. Dat de verjaardag 
van het Staatshoofd een belangrijke dag is, wil ik niet betwisten, 
integendeel. Dit hangt in de eerste plaats af van de plaats, die 
het Staatshoofd door zijn optreden en door het zich houden aan 
zijn grondwettelijke taak in het volk inneemt. Indien het Staats-
hoofd zich niet mengt in de binnenlandse en buitenlandse poli-
tieke vraagstukken, die strijdpunten onder het volk uitmaken, 
als het zich niet laat bewegen tot partijdigheid in deze vraag-
stukken, zal het voor het hele volk mogelijk zijn de verjaardag 
van het Staatshoofd te vieren. 

Ons volk heeft geen enkele behoefte aan een Koningskwestie, 
het verlangt geen strijd rondom het vorstenhuis. Voorwaarde 
hiervoor is, dat men het vorstenhuis dan ook niet in de politieke 
strijd gaat betrekken. Dat dit mogelijk is, heeft Prinses Wilhel-
mina in de jaren, dat zij regerend vorstin van ons land was, 
bewezen. Ik mag in dit verband een bericht citeren van de 
Regeringsvoorlichtingsdienst van het Kabinet Drees-Schermer-
horn, dat in de dagbladen van 10 Augustus 1945 verscheen. Ik 
lees daar: 

„De Regering heeft besloten tot het instellen van een 
telkenjare terugkeerenden nationalen feestdag. Van de aan-
vankelijke gedachte de viering van dezen dag blijvend te 
verbinden aan den verjaardag van H.M. de Koningin is 
afgezien, overeenkomstig den nadrukkelijken wensch van 

H.M. om den nationalen feestdag niet met haar verjaardag 
te willen vereenzelvigen. De Ministerraad heeft in verband 
met bovenstaande besloten voor de toekomst den dag van 
de Duitsche capitulatie, 5 Mei, als nationalen feestdag 
in te stellen.". 

Dit standpunt van Prinses Wilhelmina was het enig juiste 
standpunt, dat een Staatshoofd in een constitutionele monarchie 
kan innemen. 

Mijnheer de Voorzitter! De verzetsstrijders en het grootste 
deel van ons nationaal voelende volk zijn toch al bitter teleur-
gesteld over de wijze, waarop in ons land de zuivering werd 
doorgevoerd, over de wijze, waarop vaderlandloze gezellen hun 
vooraanstaande posities terugkregen en weer in „ere" werden 
hersteld, over het gratiebeleid ten aanzien van de oorlogsmis-
dadigers, over het feit, dat straks met een pennestreek tien-
duizenden landverraders hun Staatsburgerschap weer terug-
krijgen en zelfs aan de verkiezingen kunnen gaan deelnemen, 
en over de wijze, waarop aan de verzetsstrijders hun rechten 
werden onthouden. 

Stoot, zo zou ik tot de Regering willen zeggen, de verzets-
strijders en de waarlijk nationaal voelende bevolking niet op-
nieuw voor het hoofd door aan de werkende bevolking de 
betaalde vrije uren, die het op de 5de Mei bezat om de dag der 
bevrijding te vieren, van hen af te nemen en ze z.g. over te 
hevelen naar de Koninginnedag. 

Waartoe het leidt, als men het Vorstenhuis tot een middel 
in de politieke strijd gaat maken of dit zich er zelf inmengt 
of laat mengen, heeft ons België geleerd. Ons volk heeft zo-
veel brandende problemen op te lossen, dat het er waarlijk geen 
behoefte aan heeft, dat rondom het Koningshuis ook nog 
strijdvragen worden geschapen. Bij ons volk in het algemeen 
en bij de arbeidersklasse in het bijzonder leeft de wil — en 
het zal deze wil weten door te zetten —, de 5de Mei als natio-
nale bevrijdingsdag ie herdenken en te vieren. Als men aan de 
werkende bevolking geen vrij zal geven, dan zal zij het nemen; 
herdenken en vieren zal zij deze dag, strijdbaarder dan ooit in 
optochten en demonstraties, waarin zij haar onverzettelijke 
wil demonstreert voor de nationale zelfstandigheid en onaf-
hankelijkheid van ons volk pal te staan en nooit meer een 
nieuwe nazi-bezetting, in welke vorm ook, toe te laten. 

Mijnheer de Voorzitter! De argumenten, welke de Minister-
President in zijn antwoord op de vragen van de geachte afge-
vaardigde de heer Nederhorst gaf, zouden komisch aandoen, 
als het niet zulk een ernstige zaak betrof. 

Immers, de verjaardag van H.M. valt, sinds Koningin Juliana 
Staatshoofd van ons land werd, steeds enkele dagen vóór de 
5de Mei. Het was tot nu toe geen aanleiding om deze dagen 
aan elkaar te koppelen. 

Hetzelfde geldt voor de 1ste Mei. Deze viel, zoals de kalen-
der uitwijst, ook steeds enige dagen vóór de 5de Mei en deze 
vormde evenmin tot nu toe een aanleiding om het betaalde 
verlof voor de werknemers op de 5de Mei af te schaffen. Of 
moet het antwoord van de Minister-President zo worden ver-
staan, dat men straks ten bate van de Koninginnedag ook de 
viering van de 1ste Mei gaat afschaffen? 

En dat de 4de Mei, de dag van de plechtige herdenking van 
de gevallenen, steeds vóór de 5de Mei valt, was tot nog toe 
ook geen aanleiding om de 5de Mei niet Ie herdenken. 

Ik mag in dit verband een citaat gebruiken, dat ik aantrof in 
„Het Vrije Volk" van 14 Februari 1952. Daarin staat: 

„De Overheid zal verstandig handelen, als zij aan de beide 
data van rouw en bevrijding niet raakt. Het heen en weer 
schuiven wekt weerstanden op en doet afbreuk aan de 
waardigheid van een traditie.". 

Hoe juist schreef „Het Vrije Volk" van 14 Februari 1952 
en hoe wens ik, met „Het Vrije Volk" van die datum, de 
Regering ook thans het verstand toe, waarover in dit citaat 
werd gesproken. 

Ik mag hier, Mijnheer de Voorzitter, misschien een enkele 
persoonlijke noot tussenvoegen. Ik heb in de vijf afschuwelijke 
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jaren van de nazi-bezetting, in de strijd tegen de bezetter en 
voor de vrijheid van ons land, heel wat verzetsstrijders naast 
mij zien vallen. Ik heb ze met opgeheven hoofd in de gevange-
nissen en concentratiekampen naar het vuurpeloton zien gaan, 
om het offer van hun leven, in dienst van ons land en volk, te 
brengen. Ik heb verzetsstrijders uitgeteerd en uitgemergeld, 
omdat ze vergelen werden door hen, die zich zelf in veiligheid 
hadden gebracht of met de bezetter in ons land samenwerkten, 
ten onder zien gaan in de concentratiekampen van het brute 
fascisme. 

Ik weet, dat ik in de geest van deze gevallen landgenoten en 
opofferende strijders tegen het nazi-fascisme spreek, als ik zeg: 
Juist omdat zij bereid waren dit offer te brengen en hun offer 
bekroond werd met de overwinning van ons volk op het 
gehate nazi-fascisme, hebben wij niet alleen het recht om de 
5de Mei feestelijk te vieren, doch tevens de plicht om de dag 
van de bevrijding, de 5de Mei, strijdbaar te herdenken. 

Op ons, de levenden, rust thens de roemvolle taak het vaan-
del van de nationale zelfstandigheid en onafhankelijkheid, het 
vaandel van de strijd tegen een herlevend nazidom, hoog in 
onze handen te houden. 

In hun naam spreken wij, als wij zeggen: Wij zullen niet 
dulden, dat van ons land in een z.g. „Neues Europa" een 
Nederduitse gouw wordt gemaakt. 

In hun naam spreken wij, als wij het woord van de geuzen 
herhalen, dat het volk van Nederland eigen meester en nie-
mands knecht wil zijn. 

Laten zij. die de 5de Mei op de vuilnisbak of in de goot 
willen werpen, omdat in hun Europcse-Defensie-Gemeen-
schapskraam een herdenking van de nationale bevrijdingsdag 
niet meer van pas komt, zich in ons volk niet vergissen. 

Ons volk zal feestelijker en strijdbaarder dan ooit de 5de 
Mei vieren en herdenken. Grote aantallen werkers zullen, zo 
het moet. het werk neerleggen en in demonstraties en optochten 
tonen, dat zij zich de 5de Mei door niets en niemand laten 
afnemen. 

Laat de Regering bedenken, dat het nog altijd beter is ten 
halve te keren dan ten hele te dwalen. 

Ik hoop, dat in de?e zin de Minister-President, de Ministers 
van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Volksgezond-
held en van Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen zullen ant-
woorden op de vragen, die ik hun thans ga stellen. 

Aan de Minister-President: 
1. Is de Minister-President bereid om een oproep aan het 

Nederlandse volk namens de Regering te richten, waarin op 
de grote betekenis van de 5de Mei als dag van de nationale 
bevrijding worden gewezen en verklaard wordt, dat deze dag 
niet alleen gehandhaafd, doch in versterkte mate gevierd zal 
worden? 

2. Is de Minister-President bereid een beroep te doen op 
het particuliere bedrijfsleven om aan de werknemers op de 
5de Mei na 13 uur met behoud van loon vrijaf te verlenen? 

3. Is de Minister-President bereid een beroep te doen op 
de sport-. cultuur- en vermaakorganisaties om oo de 5de Mei in 
samenwerking met de gemeentebesturen volksfeesten te orga-
niseren en is de Regering bereid een deel van de kosten van 
deze feesten voor haar rekening te nemen? 

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken: 
1. Is de Minister bereid om aan het personeel, werkzaam 

in Rijksdienst, oo r>» ^ ' e Mei vanaf 13 uur verlof te verlenen 
met behoud van salaris? 

2. Is de Minister bereid om de Overheidsdiensten (met uit-
zondering van die, waarvoor dit absoluut onmogelijk is, zieken-
huizen, etc.) op de 5de Mei om 13 uur te sluiten? 

3. Is de Minister bereid om op de provinciale en gemeente-
besturen een beroep te doen. een zelfde gedragslijn, als in de 
vragen 1 en 2 gevraagd, te volgen? 

Aan de Mimster van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 
1. Is de Minister bereid om aan arbeiders, die werkzaam 

zijn in de D.U.W., Rijksomscholingswerkplaatsen en andere 
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objecten, die onder het Departement van de Minister vallen, 
op de 5de Mei na 13 uur verlof te verlenen met behoud van 
loon? 

2. Is de Minister bereid om een beroep op de gemeente-
besturen te doen om een zelfde gedragslijn, als in vraag 1 
wordt gevraagd, toe te passen voor arbeiders, die werkzaam 
zijn in de gemeentelijke werkverruiming en andere werk-
objecten,, die onder het beleid van de gemeentelijke dienst van 
sociale zaken worden uitgevoerd? 

Aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: 
1. Is de Minister bereid om de Rijksscholen en onderwijs-

instellingen op de 5de Mei te sluiten en aan de leerlingen en 
leerkrachten op deze dag vrijaf te geven? 

2. Is de Minister bereid een beroep op de gemeentebesturen 
te doen om een zelfde gedragslijn, als in vraag 1 gevraagd, 
voor de gemeentelijke scholen en onderwijsinstellingen te 
volgen? 

De Voorzitter: Is de heer Minister-President bereid aanstonds 
op de gestelde vragen te antwoorden? 

De heer Drces, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken: Ja, Mijnheer de Voorzitter! 

De Voorzitter: Dan is het woord aan de heer Minister-Pre-
sident. 

De heer Drees, Minister-President: Mijnheer de Voorzitter! 
De geachte interpellant heeft vooraf zijn vragen aan mijn 
ambigenoten en aan mij doen toekomen. Zoals u, Mijnheer de 
Voorzitter, zoeven mededeelde, is het wenselijk geoordeeld, dat 
ik mede namens die ambtgenoten zou antwoorden, omdat er in 
de gedachtengang, die door deze vragen loopt en dus ook in de 
daarop te geven antwoorden, een bepaalde samenhang valt te 
constateren. Het was echter de bedoeling van mijn ambtgenoten 
hier aanwezig te zijn. Dit was niet mogelijk, omdat deze zaak 
enigszins onverwacht vervroegd aan de orde is gesteld. 

Het vraagstuk van de viering van de 5de Mei verdient zeker 
aandacht en bespreking, ook in de Volksveriegenwoordiging, 
maar zij verdient toch een andere bespreking dan de heer Gort-
zak daaraan heeft gegeven. De heer Gortzak heeft deze g~-
legenheid gebruikt om aan de Regering allerlei wonderlijke 
bedoelingen in de schoenen te schuiven en haar daarbij mo-
tieven toegedicht, die ik ook al ergens anders had aangetroffen, 
maar waarvan ik het toch betreur, dat zij in de Kamer worden 
te berde gebracht. Er is gesteld, dat de Regering de betekenis 
van de bevrijdingsdag en van de bevrijding zelf zou willen 
terugdringen, omdat die niet meer past in het kader van de 
Europese gemeenschap en van de politiek van afhankelijkheid 
van Amerika. Ik geloof niet, dat deze zonderlinge waanvoor-
stellingen — ik weet niet, of zij werkelijk waandenkbeelden bij 
de geachte afgevaardigde zijn of dat het alleen waanvoor-
stellingen zijn, die hij bij anderen wil wekken — er bij ons 
volk zullen ingaan. De herdenking van bezetting, van strijd 
en leed, van bevrijding, deze herdenking zal, naar ik vertrouw, 
in ons volk krachtig voortleven. Ik ben er zeker van, dat, welke 
noodzaak op dit ogenblik ook aanwezig is om te waken tegen 
een ander totalitair stelsel, welke noodzaak ook aanwezig is 
om te komen tot samenwerking in Westeuropees en Atlantisch 
verband, dit nooit kan verhinderen, dat wij ten volle tot uiting 
brengen, wat het Nederlandse volk van het nationaal-socialisme 
in de bezettingsjaren heeft geleden en wat het in de strijd daar-
tegen heeft gepresteerd. 

Indien het er werkelijk om te doen was de gedachte daaraan te 
doen vervagen, zouden wij moeten laten vervallen deherd'nking 
van de gevallenen, de herdenking van de offers, die zijn ge-
bracht, en de Regering stelt er juist de hoogste prijs op, dat 
wat te dien opzichte in ons volk gebleken is zo sterk te leven, 
zoals b.v. op de 4de Mei in de stille tochten des avonds tot 
uiting komt, levend blijft. Wanneer men nu de Regering, en 
daarmede ook mij, allerlei bedoelingen in de schoenen wil 
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schuiven, met name, alsof wij de herinnering aan dit alles willen 
terugdringen, dan moge ik opmerken, dat er geen jaar is 
voorbijgegaan, waarin ik niet in het land hierover heb ge-
sproken. Ik heb daarbij geen blad voor de mond genomen. 
Ook dit jaar, wanneer ik de 4de Mei geroepen zal zijn om in 
Enschede een verzeismonument te onthullen, zal daarbij niets 
blijken van enige behoefte om de herinnering aan de bezetting 
te doen verbleken. Dit geldt natuurlijk ook voor de herdenking 
van de bevrijding, die voor ons land van zo ontzaglijke be-
tekenis is geweest. Ik denk in dit verband terug aan het ogen-
blik, toen wij bij het Haagse stadhuis stonden en de vlag op ae 
toren werd gehesen als symbool van onze herwonnen vrijheid. 

Mijnheer de Voorzitter! De zaak, waarom het thans gaat, is 
toch werkelijk van een andere aard. De Regering stelt niet 
voor, de herdenking op 5 Mei te doen vervallen. De Regering 
beschouwt die dag ook voor de toekomst als de herdcnkings-
dag van de bevrijding. Zij zal daarbij, zoals is medegedeeld, 
op de openbare gebouwen doen vlaggen en zij verzoekt de 
particulieren hetzelfde te doen. Er is voorts een beroep ge-
daan op de radio-omroepverenigingen — en dit was voor deze 
verenigingen overigens vanzelfsprekend — de 5de Mei te 
herdenken als de dag van de bevrijding. Op de scholen zal de 
herdenking op de 4de of 5de Mei plaatsvinden — daarover is 
opnieuw een circulaire van de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen uitgegaan — met de leerlingen, voor zover 
hun leeftijd hen daartoe geschikt maakt. De betekenis van 
deze dag zal daarbij in het licht worden gesteld. 

Wel is aan de orde de vraag wat er praktisch op de 5de Mei 
overdag aan feestelijkheden plaats vond en in hoeverre dit vol-
doende grond opleverde op die 5de Mei gedurende de middag 
vrijaf te geven. Als men zegt: men wil er van terugkomen op 
die middag vrij te geven, men wil die middag eventueel laten 
vervallen, doe ik opmerken, dat het in de jaren, waarin wij 
het dichtst stonden bij de bevrijdingsdag, in het begin dus. zo is 
geweest, dat des middags van 4 uur af werd vrijgegeven, in de 
gedachte, dat de feestelijkheden des avonds plaats hadden. Het 
verschil tussen de toestand op die dag in die eerste jaren en 
de toestand, zoals die nu zal worden, zal dus slechts zeer ge-
ring zijn. Vier jaar achtereen heeft gegolden, dat het bedrijfs-
leven vergunning kreeg van I uur af vrij te geven, met behoud 
van loon, dus boven de gewone vacantiedagen en snipper-
dagen. Daarover is vroeger met de Stichting voor de Arbeid 
overleg geweest. Men heeft zich daarmede indertijd verenigd 
en gesteld, dat men na enige jaren de in dit opzicht opgedane 
ervaringen zou laten spreken. De Stichting voor de Arbeid 
heeft thans in dezen een uitgebreid onderzoek ingesteld door 
het vragen van inlichtingen aan alle aangesloten organisaties 
van werkgevers, werknemers, middenstanders, enz., hoe het in 
het land met vrijgeven en met feestelijkheden liep. Daarbij 
werd de indruk, die ten deze reeds bestond, bevestigd, nl. dat 
in een belangrijk deel van het land óf op de 5de Mei weinig 
geschiedt, óf in elk geval geen feestelijkheden op de middag 
worden georganiseerd. Er zijn o.a. grote delen van het land, 
waar het accent meer ligt op de dag van de eigen bevrijding. 
Dat wil niet zeggen, dat men niet beseft de waarde van de 
bevrijding van ons gehele land, maar het feit ligt er een-
voudig toe, dat bijvoorbeeld een groot deel van het Zuiden, 
waar men bevrijd is in September, in die maand de bevrijding 
viert. Dit is in vrijwel geheel Limburg het geval, in het grootste 
deel van Brabant, dat geldt ook voor belangrijke steden als 
Eindhoven en Nijmegen; hier zijn grote feestelijkheden op de 
dag van de eigen bevrijding en heeft men geen feesten van 
betekenis op de 5de Mei. 

Mijnheer de Voorzitter! De Stichting van de Arbeid is op 
grond van haar informaties tot de overtuiging gekomen, dat 
op de 5de Mei 's middags slechts bij uitzondering feestelijk-
heden van zodanige aard worden gevierd, dat zij voor vol-
wassenen van betekenis zijn, en dat men zich, waar 's middags 
iets gebeurd, meer richt op de jeugd. 

Naar aanleiding van de vragen van de geachte afgevaardigde 
de heer Nederhorst heb ik enige gronden aangegeven, waardoor 

dit tot op zekere hoogte verklaarbaar kan worden geacht. De 
heer Gortzak zegt, dat deze overwegingen eigenlijk dwaasheid 
zijn, omdat die eigen feesten reeds jaren worden gevierd. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit laatste is mij niet onbekend, maar 
men heeft gedurende die jaren dan ook juist de ervaring op-
gedaan, dat het vrijgeven op de 5de Mei niet beantwoordt aan 
de bedoeling. Het eerste Kabinet na de bevrijding heeft uit-
drukkelijk uitgesproken, dat de bevrijdingsdag niet zou worden 
gevierd op de verjaardag van H.M. de Koningin, zijnde toen 
31 Augustus, maar op 5 Mei. Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
daaraan met volle overtuiging medegewerkt, maar het feit. dat 
intussen de Koninginneverjaardag is komen te vallen op 30 
April, maakt in de feitelijke verhouding tussen de beide dagen 
een verschil, dat zich in de feestelijkheden aftekent. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duidelijk, dat men feestelijk-
heden van verwante aard niet zo gemakkelijk organiseert met 
een tussenruimte van 5 dagen als wanneer er verschillende 
maanden tussen liggen. Van verschillende kanten, door ge-
meentebesturen en door feestcomité's. is dan ook weleens de 
vraag opgeworpen, of men de Koninginnedag niet op een 
andere datum kon vieren, met name of men niet, zoals in 
Engeland het gebruik schijnt te zijn, daarvoor een vroeger ge-
vierde dag kon aanhouden, dat wil zeggen in dit geval de 
31ste Augustus kon handhaven. Een andere gedachte is geweekt, 
de Koninginnedag te vieren op de dag van de inhuldiging in 
plaats van de geboortedag van H.M. de Koningin. Men heeft 
dit overwogen, zowel om het zo dicht bijeenliggen van twee 
feestdagen als met het oog op de weersgesteldheid, die men in 
Augustus of begin September in het algemeen geschikter vond. 
Inderdaad verzwakt het dicht bijeenliggen de viering van Je 
bevrijdingsdag. Dit geldt ook voor bepaalde feestelijkheden, 
die men in sommige plaatsen 's avonds geeft, zoals bij voor-
beeld vuurwerk, een kwestie, die overigens door de genomen 
beslissing niet wordt beïnvloed. Men kan dergelijke feestelijk-
heden moeilijk tweemaal geven met een zo'n kleine tussen-
ruimte als tussen 30 April en 5 Mei ligt. Door het in tijd 
dichter bijeenkomen van deze beide vieringen is dus het accent 
enigszins anders komen te liggen. Daarnaast staat dan het feit, 
dat een groot deel van het land een eigen bevrijJincsdag viert. 
Bovendien wordt naar mijn overtuiging inderdaad de wens, 
grote feestelijkheden te vieren op de 5de Mei enigszins be-
invloed door de — in vele plaatsen inderdaad treffende — 
wijze, waarop op de 4de Mei de gevallenen worden herdacht. 
Ik ben het met de heer Gortzak eens, dat het feit, dat zovelen 
in de strijd gevallen zijn, ons volk niet behoeft te weerhouden 
vreugde te gevoelen over het feit, dat die strijd tenslotte tot 
resultaat heeft geleid. Wanneer men echter de stille tochten 
ziet, die in den Haag en ook in Amsterdam op 4 Mei 's avonds 
plaats hebben, en wanneer wij op die avond het moment van 
stilte hebben, kan ik mij voorstellen, dat men, als men er aan 
denkt hoevelen in de strijd het liefste, dat ze hadden, verloren 
hebben, niet zo sterk geneigd is direct de volgende dag grote 
feestelijkheden te organiseren, ook al aanvaardt men ten volle 
de 5de Mei als vierdag van de bevrijding. Dit is geen bestrijding 
van deze feestdag, maar een tasten naar de oorzaken, die er 
toe geleid hebben, dat de organisatie van de feesten op 5 N!ei 
niet is geworden wat men zich oorspronkelijk gedacht heeft en 
wat tot die vrije middag geleid heeft. 

Nu is niet door de Regering enig initiatief genomen, omdat 
zij zich anders in de Atlantische Gemeenschap of de Europese 
Defensiegemeenschap niet veilig zou voelen tegenover de Ame-
rikanen, de Duitsers of wie dan ook, maar deze zaak is 
vanwege de Stichting van de Arbeid door haar organisaties 
over het gehele land onderzocht en deze is tot de conclusie 
gekomen: Deze vrije middag heeft niet beantwoord aan de 
verwachtingen. Men meende, dat over het land als geheel 
genomen op uitgebreider schaal feestelijkheden worden ge-
orsaniseerd op Konincinnedag. en gaf dus in overweeins de 
vrije middag te verplaatsen van 5 Mei naar Koninginnedag. 
Daarover is ook met andere organisaties dan de Stichting van 
de Arbeid overleg gepleegd. In het Kabinet is er ampel over 
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beraadslaagd en dit is tenslotte tot de conclusie gekomen, dat 
het aan de wens van het georganiseerd bedrijfsleven t.a.v. de be-
stemming van de vrije middag gevolg moest geven. 

Hiermede, Mijnheer de Voorzitter, is de zaak tot eenvou-
diger verhoudingen teruggebracht. Niet wordt echter aangetast 
het feit, dat de 5de Mei de vierdag van de bevrijding is. Ik hen 
al aangegeven, dat dit op verschillende wijzen ook vanwege 
de Regering onderstreept zal worden. Ik geloof, dat wij, 
wanneer wij dit doen, daarbij in ere houden de gedenkavond 
van de 4de Mei en wanneer tevens op Koninginnedag, zoals 
bij de gang van zaken in zake het verzet vanzelf spreekt, de 
strijd voor de vrijheid ook in herdenking wordt gebracht, niets 
te kort doen aan wat zovelen in de jaren van druk en ellende 
voor ons land hebben geofferd en aan wat zij daarmee hebben 
bereikt. 

In verband hiermede kan ik de vragen van de heer Gortzak 
samenvattend beantwoorden. 

Gegeven de toestemming, thans aan het bedrijfsleven ver-
leend, om de halve vrije dag anders te regelen, kunnen wij 
niet alsnog ingaan op de vragen, die de heer Gortzak heeft 
gesteld en die er zich op richten, in tegenstelling met dit besluit, 
de zaak wederom te organiseren zoals het tot nu toe was. De be-
antwoording van de vragen van de heer Gortzak is dus in het 
algemeen negatief. 

Wat betreft de vraag om alsnog in samenwerking met de 
gemeentebesturen en met de sport-, cultuur- en vermaaksorgani-
saties volksfeesten te organiseren en om de Regering de" kosten 
daarvan ten dele voor haar rekening te doen nemen, is het 
duidelijk, dat men niet meer de tijd heeft andere plannen te 
maken dan men reeds gemaakt heeft. Bovendien is het vanzelf-
sprekend, dat de Regering in een subsidiëring van de feeste-
lijkheden in alle verschillende plaatsen niet kan treden. Ik 
ben overtuigd, dat, voor zover de wens leeft om op 5 Mei 
feestelijkheden te organiseren, dit gemakkelijk zal kunnen 
geschieden zonder bemoeiing van Regeringswege en dat dat 
niet afstuit op de kosten. 

In aansluiting op hetgeen geldt voor de particuliere be-
drijven, ligt het voor de hand, dat er thans voor de Regering 
geen voldoende grond is om aan het Rijkspersoneel en aan het 
personeel van andere instellingen, die vallen onder de departe-
mentale zeggenschap, op 5 Mei verlof met behoud van salaris 
te verlenen. 

Wat betreft de vragen, door de heer Gortzak gericht tot de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kan ik het 
volgende mededelen. T.a.v. het onderwijs zal dezelfde toestand 
gehandhaafd worden als tot nu toe gold, nl., dat men overal 
vrij is te handelen zoals men dit met het oog op de plaatselijke 
omstandigheden gerechtvaardigd acht. Voor zover naar de wet 
enige toestemming nodig is om vrijaf te geven, wordt die toe-
stemming verleend. De Regering heeft er op aangedrongen, 
dat op de scholen, hetzij de dag tevoren, hetzij de dag zelf, 
de aandacht van de leerlingen zal worden gevestigd op de be-
tekenis van de bevrijding en dat door de leerlingen op de 
scholen de bevrijding zal worden herdacht. 

Ook dit jaar is een circulaire in deze geest van de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen uitgegaan. Ik ben 
overtuigd, dat dit algemeen zal geschieden, maar ook, dat — 
gezien het feit, dat feestelijkheden dikwijls meer voor de jeugd 
worden gegeven — op de scholen in ruime mate zal worden 
gehandeld als verleden jaar is geschied. 

Ik meen hiermede de vragen van de heer Gortzak te heb-
ben beantwoord. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Gortzak: Mijnheer de Voorzitter! Ik behoef niet te 
betogen, dat het antwoord van de Minister-President mij teleur-
gesteld heeft. De Minister-President is begonnen met te zegeen, 
dat de Regering niet voornemens is de herdenking van 5 Mei 
af te schaffen, althans — dat was volgens de Minister-President 
een waandenkbeeld van mij — in verband met de Europese 
Defensie Gemeenschap. In Augustus 1945 motiveerde de Re-

Gortzak 
gering haar keuze van 5 Mei als herdenkingsdag met het feit, 
dat op die dag de capitulatie van de Duitse weermacht had 
plaats gehad. Nu de Regering echter voornemens is de Neder-
landsc souvereiniteit aan die zelfde weermacht uit te leveren, 
via de E.D.G., is de viering van de capitulatie van de Duitse 
weermacht haar en haar bondgenoten niet meer aangenaam. 
Al hetgeen de Minister-President gezegd heeft ter verdediging 
van het besluit om de 5de Mei niet meer te vieren, staat in 
tegenstelling tot het feit, dat tot en met 1952 op 5 Mei elk jaar 
de bevrijding is gevierd in dezelfde omstandigheden als die, 
waarover de Minister-President sprak. Ook toen waren er een 
lste Mei, een 4de Mei en een 30ste April. 

Nu zegt de Minister-President: Ja, maar kijk, tussen de 
viering van Koninginnedag in Augustus, toen Prinses Wilhel-
mina nog Koningin was, en de viering op 30 April, wanneer 
H.M. Koningin Juliana haar geboortedag herdenkt, ligt eon 
principieel verschil. Ik geloof niet, dat dit waar is, omdat in 
de Regeringsverklaring, die van het Kabinet Drees-Schermer-
horn in 1945 uitging, nadrukkelijk werd gezegd — ik heb het 
geciteerd —, dat H.M. de Koningin er prijs op stelde, dat de 
bevrijdingsdag en haar verjaardag niet gelijktijdig werden ge-
vierd. Hierbij speelt geen rol, in welke mate een bepaalde dag 
gevierd wordt, hier speelt principieel een rol, dat het Staats-
hoofd zich aldus heeft uitgesproken: ik wens niet, dat deze 
twee feiten worden samengevoegd. Het kan zijn, dat de Re-
gering nu met of zonder medeweten van het Staatshoofd, van 
standpunt is veranderd, maar destijds werd door de hoogste 
in den lande verklaard: deze twee dingen kunnen en mogen 
niet samengaan. 

In de tweede plaats heeft de Minister-President gesproken 
over de feestelijkheden. Er zijn, zo zeide hij, op de 5de Mei 
zo weinig feestelijkheden. De Minister-President heeft er aan 
herinnerd, dat in het begin slechts om 4 uur vrijaf werd ge-
geven. Maar in die mededeling is hij toch wat onnauwkeurig 
of onvolledig, want het vrijaf geven eerst om 4 uur is destijds 
geschied met een beroep op de benarde positie van ons land. 
Zoals uit de publicaties van de Unie-organisaties blijkt, hebben 
de leiders zich daarmede verenigd, omdat zij het beroep op de 
benarde positie van ons land aanvaardbaar achtten, maar zij 
waren van oordeel — ik heb een paar uitspraken geciteerd —, 
dat op de 5de Mei de gehele dag vrij moest worden gegeven. 
Verleden jaar zei een zeer bekend bestuurder van de Amster-
damse moderne bond van Overheidspersoneel, dat, als de Over-
heid de 5de Mei de gehele dag vrijaf gaf met behoud van loon, 
de feestelijkheden wel vanzelf zouden komen. Zo is het inder-
daad. Maar zelfs de vraag, op welke wijze ons volk dat feest 
wil vieren, is niet iets van de eerste orde. De hoofdzaak is, dat 
ons volk vrij krijgt om die dag feestelijk te kunnen vieren. En 
wordt op Koninginnedag zo massaal feest gevierd? Er zijn vele 
plaatsen in ons land, waarin men het niet of nauwelijks be-
merkt. Er zijn vele plaatsen, waar maar een klein deel van de 
bevolking aan dergelijke feestelijkheden deelneemt. De tijd van 
de z.g. „jool" op de verjaardag van het Staatshoofd onder de 
„verheffende" kreet van „Het is maar éénmaal in het jaar Ko-
ninginnedag, dat je hossen mag", ligt gelukkig ver achter ons. 
Aan dat soort van jool doet het volk in het algemeen niet meer 
mede. Zelfs de voorstanders van de viering van de Koninginne-
dag verlangen daarvan vandaag iets anders. En de Minister-
President dacht er vroeger precies zo over. Daarom kan men 
zich niet achter de Koninginnedag verschuilen, als men de 5de 
Mei wil gaan afschaffen. Op het ogenblik bestaat het gevaar, 
dat men voor het eerst sinds 1946 het werkende volk wil af-
nemen de betaalde vrije uren, die het had om de 5de Mei te vie-
ren op een wijze, als het zelf wilde. De Minister-President zegt 
nu: Het wordt toch gevierd, er zullen radio-uitzendingen zijn, 
waarin de 5de Mei herdacht wordt. Heerlijk, Mijnheer de Voor-
zitter, lijkt het me om achter een draaibank of ponsmachine te 
mogen luisteren naar de herdenking van de bevrijding door 
de radio! En verder, zo zei de Minister-President, zal er wor-
don gevlagd. Ja, Mijnheer de Voorzitter, dat wordt ook ge-
daan op de dag, als de haringvloot voor het eerst in het nieuwe 
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seizoen zee kiest, maar ik geloof, dat een dergelijke dag toch 
e;n andere betekenis heeft dan de nationale feestdag. 

De Minister-President heeft voorts gezegd: Er bestaat in het 
zuiden van het land ten aanzien van de 5de Mei een andere 
opvatting dan in het noorden. Mijnheer de Voorzitter! Dat mag 
geen reden zijn om de 5de Mei als nationale feestdag af te 
schaffen. Als het inderdaad is, als de Minister-President zegt, 
kan dat ten hoogste aanleiding zijn om de mensen van het zuiden 
er van te overtuigen, dat wij Nederlanders zijn, dat wij één land 
vormen en niet noordelijke en zuidelijke provincies, en dat wij 
als Nederlanders de dag van de bevrijding van Nederland vieren 
op de 5de Mei en niet op een van de dagen in September of 
wat ook. De dag van de bevrijding van ons land is de dag van 
de Duitse capitulatie, de dag van de bevrijding van het nazi-
fascisme, dat vijf jaar lang ons land heeft onderdrukt en over-
heerst en dat verloren heeft en verliezen moest. Dat was de 
5de Mei 1945. 

Nu zegt de geachte Minister-President, dat hij, als hij op de 
4de Mei bij de dodenherdenking meeloopt, ook weleens denkt: 
Is de volgende dag nu een dag om feest te vieren? Ik geloof, 
dat dit een zaak is, dat ieder individu voor zich zelf naar eer 
en geweten moet beantwoorden. De dodenherdenking op de 4de 
Mei is een zaak, waarbij piëteitvol of niet — het gebeurt ook 
weleens niet piëteitvol — de doden worden herdacht. Ik ben er 
echter van overtuigd, dat bij honderdduizenden Nederlanders 
het besef leeft, dat wij op de 5de Mei het recht hebben de over-
winning van ons volk en van andere volken feestelijk en strijd-
baar te herdenken. 

Nu heeft de Minister-President gezegd, dat door de Stichting 
van de Arbeid naar de mening van het bedrijfsleven is gevraagd. 
Bij wie, Mijnhesr de Voorzitter? Bij de gemeentebesturen? Ik 
moet zeggen, dat de gemeentebesturen van Velsen, van Amers-
foort en ook van de hoofdstad van ons land het advies van de 
Regering om de 5de Mei te herdenken, niet meer van node 
hebben. „Het Vrije Volk" deelt mede, dat o.a. op voorstel van 
de unie-organisaties het gemeentebestuur van Amsterdam heeft 
besloten het gemeentepersoneel op 5 Mei om 1 uur vrijaf te 
geven. Hetzelfde standpunt is door de gemeentebesturen van 
Velsen en Amersfoort ingenomen en zal in de komende dagen 
door een reeks van andere gemeentebesturen worden ingeno-
men. Om het oordeel van de lagere en middelbare unie-
bestuurders is niet gevraagd. Als de geachte Minister-President 
kennis wil nemen van de uitspraken van de bed rijfskernen van 
grote bedrijven in ons land, dan zal hem blijken, dat het oordeel 
van het bedrijfsleven, voor wat het werkende volk betreft, in het 
geheel niet is gevraagd. Men mag zich niet verschuilen achter 
het feit, dat enkele uniebestuurders in de top hebben gezegd: 
Laten wij nu maar hutje bij mutje doen en de 5de Mei geen 
vrijgeven, doch dit op 30 April doen. 

Mijnheer de Voorzitter! Op mijn vraag, of de Minister-Pre-
sident een beroep wil doen op het Nederlandse volk, heeft hij 
geantwoord, dat hij dit niet wil doen, maar dat hij op de 4de 
Mei iets zal zeggen over de grote betekenis van de 5de Mei. 
Het gaat er niet om. of op de 4de Mei over de betekenis van 
de 5de Mei wordt gesproken, maar het gaat om hetgeen de 
Minister-President als verantwoordelijk hoofd van het Kabinet 
zal doen om de viering van de 5de Mei mogelijk te maken. 
Het gaat er om, of de Minister-President, zoals hij ook bij 
andere gelegenheden heeft gedaan, voor de radio een beroep 
doet op de bevolking en op het bedrijfsleven om de 5de Mei te 
vieren. Er wordt voor zaken van veel minder betekenis door 
de Minister-President weleens beroep op de bevolking gedaan. 
Het Rijk heeft aan minder belangrijke bijeenkomsten steun 
gegeven. Het gaat er om, dat de Regering er zich niet van kan 
afmaken door te zeggen: Ik doe het op de 4de Mei. 

Op mijn verzoek, of aan het Rijkspersoneel op de 5de Mei 
om 1 uur vrijaf zal worden gegeven met behoud van salaris, 
heeft de Minister-President, heb ik het wel, niet geantwoord, 
zoals hij dat ook niet gedaan heeft in zijn antwoord op de 
schriftelijke vragen van de geachte afgevaardigde de heer Ne-
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derhorst. Ik heb daarom de eer. Mijnheer de Voorzitter, een 
motie van orde voor te stellen, die ik hierbij op uw bureau 
deponeer. 

De Voorzitter: Door de heren Gortzak, De Groot, mevrouw 
Lips—Odinot, de heren Reuter en Haken wordt de volgende 
motie van orde voorgesteld: 

„De Kamer, gehoord de beraadslagingen over de na-
tionaie bevrijdingsdag, de 5e Mei, 

van oordeel, 
dat de 5e Mei als nationale feestdag en herdenking van 

onze bevrijding van de Duitse bezetting gevierd en be-
houden moet blijven en dat aan de werknemers op deze 
dag betaald verlof moet worden verleend. 

verzoekt aan de Regering: 
1°. een beroep op de ondernemers, gemeente- en pro-

vinciale besturen te doen om aan hun personeel op de 
5e Mei tenminste van af 13 uur betaald verlof te verlenen: 

2". aan het rijkspersoneel op de 5e Mei tenminste van 
af 13 uur betaald verlof te verlenen en de rijksdiensten 
— voor zover dit niet absoluut onmogelijk is — van af 
13 uur te sluiu-n. 

en gaat over tot de orde van de dag.". 

Voorgesteld door vijf leden, kan deze motie van orde een 
onderwerp van beraadslaging uitmaken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, deze motie van orde bij deze 
beraadslaging te behandelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Drees, Minister-President: Mijnheer de Voorzitter! 
Uiteraard kan ik niet veel nieuws zeggen in tweede termijn, maar 
ik wil nog eens onderstrepen, dat de heer Gortzak er ten on-
rechte van spreekt, alsof men de 5de Mei als herdenkingsdag 
van de bevrijding zou willen doen verdwijnen. Dat is niet het 
geval. De gedachte, dat bij de Regering enige bedoeling voor-
zat daaraan een einde te maken, is er naast. 

Zoals ik heb uiteengezet, heeft de Stichting van de Arbeid 
betoogd, dat de ervaring van enige jaren geleerd heeft, dat het 
vrijgeven op die middag niet aan de verwachtingen heeft beant-
woord. Ik zou een uitvoerig overzicht kunnen geven van alle 
gegevens, die daaromtrent zijn verzameld. Men heeft gesteld: 
wij hebben ons enige jaren geleden met die vrije middag ver-
enigd; er werd mede ingestemd voor enkele jaren akkoord te 
gaan met de aanbeveling tot vrijaf geven gedurende een halve 
dag, ten einde de gelegenheid te scheppen na te gaan, in welke 
mate dat inderdaad tot versterking van de viering zou kunnen 
bijdragen. 

De heer Gortzak: Er staat in: voor komende jaren. Dat be-
sluit is twee jaar geleden genomen. 

De heer Drees, Minister-President: Er zal in 1951 ook wel 
wat gezegd zijn, maar deze regeling is ingevoerd in 1949 als 
verruiming van wat tevoren gold. Zij is eerst per jaar gegeven 
en in 1951 is zij zonder tijdsbeperking gegeven. Nu is men daar-
op teruggekomen en men heeft gezegd: wij hebben eerst eens 
willen zien hoe het zou lopen. Daarbij heeft men een uitgebreid 
overzicht over het gehele land gegeven. Onze ervaring is. zo 
zegt men, dat in de middaguren weinig geschiedt en dat het 
dus weinig zin heeft in die middaguren vrij te geven. Men 
heeft de indruk, dat de viering in het land veel meer geschiedt 
op de Koninginnedag en dat men niet meer kan verwachten, 
dat, nu deze dagen zo dicht bijsenliggen, op beide dagen enigs-
zins uitgebreide feestelijkheden zullen plaats vinden. 

De Regering heeft, toen zij dit advies van de Stichting van 
de Arbeid kreeg en deze gegevens voor zich had, gemeend te 
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moeten aanvaarden, dat die vergunning verplaatst werd. Er 
blijft natuurlijk volledige vrijheid om ook de 5de Mei als een 
van de snipperdagen vrij te geven en er is ook in het vrije be-
drijf gean vermindering van het totale aantal vrije dagen, zoals 
wel gesteld wordt. Men is tenslotte op grond van de opgedane 
ervaringen tot deze opvatting gekomen, maar daarnaast doet 
de Regering op allerlei wijze uitkomen, dat de herinnering aan 
de bevrijding uit de totalitaire onderdrukking, waaronder wij 
vijf jaar geleden hebben, voor ons volk van de grootste be-
tekenis blijft. Ik noem o.a. het uitdrukkelijk herdenken van 
deze dag op de seholen met de leerlingen. 

De vraag over het Rijkspersoneel heb ik beantwoord door 
de mededeling, dat de Regering meent op die dag in dezelfde 
geest te moeten handelen als zou geschieden ten opzichte van 
het particuliere personeel, zodat de Regering in dezen aan de 
wensen van de geachte afgevaardigde de heer Gortzak niet 
tegemoet kan komen. 

De heer Gortzak: Het R jkspersoneel had toch op Koningin-
nedag een halve dag vrij.' 

De heer Drecs, Minister-President: Een hele dag. 

De heer Gortzak: Wordt nu een hele of een halve dag van 
hen afgenomen? 

De heer Drees, Minister-President: Voor de Koninginnedag 
wordt voor het Rijkspersoneel niets veranderd. Hier wordt uit-
gegaan van de feitelijk weergegeven toestand, dat in het alge-
meen de middag van de 5de Mei nauwelijks feestelijk wordt 
gevierd en dat dus vrijaf geven weinig zin heeft. Nu dit als ge-
dragslijn ten opzichte van het particuliere personeel wordt aan-
vaard, wordt het ook aanvaard ten opzichte van het Rijksper-
soneel. 

Ik betreur het, dat ook deze zaak een punt van politiek ge-
schil is geworden. Ik acht het een zaak, die volkomen in aan-
merking komt voor een openbare gedachtenwisseling, maar ik 
moet zeggen, dat de politieke veronderstellingen, die daarbij 
zijn en worden geuit, wel zeer ver naast de werkelijkheid zijn. 
Ik betreur het. dat deze dag daardoor is geworden tot een 
strijdpunt. De Regering meent, dat de 5de Mei een dag moet 
blijven van grote betekenis, van herdenking van de bevrijding 
van ons land uit de onderdrukking, die wij vijf jaar lang heb-
ben doorstaan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Burger tot 
het afleggen van een korte verklaring. 

De heer Burger: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel er prijs op 
met een enkel woord te zeggen, waarom wij tegen de motie van 
orde zullen stemmen. Wij zijn enerzijds van mening, dat het 
beleid van de Regering in de achter ons liggende zeven jaar 
niet altijd even duidelijk is geweest met betrekking tot de viering 
van de 5de Mei, en wij zijn niet overtuigd, dat wellicht niet meer 
gedaan had kunnen worden om te stimuleren, dat deze dag de 
betekenis zou hebben gekregen, die hij in feite moet hebben, 
zoals ook door de Minister-President nader is aangeduid. 

Wij zien anderzijds in. dat daarvoor verschillende oorzaken 
zijn aan te wijzen, die door de Minister-President zijn uiteen-
gezet in zijn antwoord op de vragen van de heer Nederhorst, 
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b.v. het feit, dat men plaatselijk als bevrijdingsdag aanvoelt 
het moment, waarop de Duitsers werden verdreven, en dat is 
niet altijd de 5de Mei. Hoe het ook zij. op zich zelf betreuren 
wij de gang van zaken, dat er niet één dag is gevonden, die het 
gehele land als de nationale feestdag ter herdenking van de be-
eindiging van de bezetting kon aanvaarden. Wij hebben het 
feit te constateren, dat daaromtrent na zeven jaren nog on-
zekerheid heerst en zich daaromtrent geen, althans onvoldoende 
traditie heeft gevormd. Wij hebben gezien, dat de Stichting 
van de Arbeid van mening is, dat een beleid moet worden ge-
voerd, zoals dat door de Regering wordt aangegeven. Onder 
al die omstandigheden menen wij, dat het weinig passend zou 
zijn om de aangelegenheid van de nationale feestdag tot een 
nationale controverse te maken, en daarom zijn wij de mening 
toegedaan beter ie doen met onze stem tegen deze motie uit te 
brengen. 

De motie van orde van de heer Gortzak c.s. wordt verworpen 
met 72 tegen 5 stemmen. 

Tegen hebben gestemd de heren C. van den Heuvel, Ruygers, 
Van Lienden, mevrouw Ploeg—Ploeg, mejuffrouw Klompé, de 
heren Beernink, De Kadt, Fens, Visch, Romme, De Ruiter, 
Janssen, Roemers, Ankersmit, Van Dis, Zegering Hadders, 
Vermeer, mevrouw Fortanier—De Wit, de heren Van Leeuwen, 
Fokkema, Groen, Van Vliet, Peters, Bommer, Schilthuis, Van 
der Ploeg, Tilanus, Stokman, jonkvrouwe Wttewaall van Stoet-
wegen, de heren Oud, Van der Goes van Naters, Hofstra, Ber-
ger, De Loor, Ritmeester, Van Rijckevorsel, Andriessen, Lucas, 
De Kort, Hooij, Blaisse, N. van den Heuvel, Burger, Lemaire, 
Posthumus, mejuffrouw Tendeloo, de heer Van Sleen. mejuf-
frouw Zeelenberg, de heren Kikkert, Cornelissen, Maenen, 
Vorrink, Schmal, Welter, Van der Feltz, Biewenga, Peschar, 
Egas, Verkerk, Van der Zaal, Van Eijsden, Scheps, Schouten, 
Den Hartog, Van Koeverden, Willems, Engelbertink, Hazen-
bosch, Stapelkamp, Droesen, Van der Zanden en de Voor-
zitter. 

Vóór hebben gestemd de heren Reuter, De Groot, Gortzak, 
mevrouw Lips—Odinot en de heer Haken. 

De Voorzitter: Namens de Kamer zeg ik de heer Minister-
President dank voor de verstrekte inlichtingen. 

De vergadering wordt voor enige minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van het 
wetsontwerp Regeling aangaande enkele rechtshandelingen met 
betrekking tot landbouwgronden (894). 

(Zie deel UI, 56ste vergadering.) 

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

Daartoe wordt besloten. 

De vergadering wordt te 5.13 uur des namiddags gesloten. 




