
7 6 0 45ste Vergadering - 3 Febr. '54 Regeling van werkzaamheden 

Voorzitter 
en Vaststelling van een nieuwe regeling voor de salariëring 

van de vice-president en de leden van de Raad van State (3336), 
de heer Van Rijckevorsel, mejuffrouw Tendeloo (tevens voor

zitster der commissie), de heren Van Sleen, Van der Feltz en 
Roosjen. 

Verder deel ik aan de Kamer mede: 
a. dat de Commissie van Voorbereiding voor de wetsont

werpen Instelling van een productschap voor vee en vlees, enz. 
(3343) tot haar voorzitter, respectievelijk ondervoorzitter heeft 
benoemd de heren Groen en Stapelkamp; 

b. dat de Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-
Omroepwet (3344) tot haar voorzitter, respectievelijk onder
voorzitter heelt benoemd de heren Peters en Tilanus. 

Tenslotte deel ik aan de Kamer mede, dat in verband met 
het afdelingsonderzoek op Woensdag 24 Februari a.s. de leden 
en/of plaatsvervangende leden van een tweetal commissiën van 
voorbereiding door mij, voor zover nodig, over de afdelingen 
zullen moeten worden verdeeld. 

Gedurende bedoeld afdelingsonderzoek zullen zitting hebben: 
a. voor zover betreft het wetsontwerp Regelen omtrent 

de economische mededinging (3295): 
de heer Peschar als plaatsvervanger van de heer Van den 

Born in de vierde afdeling; 
de heer Schilthuis als plaatsvervanger van de heer Neder-

horst in de tweede afdeling; 
de heer Van Dis als plaatsvervanger van.de heer Welter 

in de vijfde afdeling; 
het lid de heer N. van den Heuvel en zijn plaatsvervanger 

de heer Koersen in de derde afdeling: 
de heer Van Leeuwen als plaatsvervanger van de heer 

Ankersmit in de vijfde afdeling; 
de heer Gortzak als plaatsvervanger van de heer Reuter 

in de tweede afdeling; 
het lid de heer Hazenbosch en zijn plaatsvervanger de heer 

Van Eijsden in de derde afdeling; 

b. voor zover betreft de ontwerp-Aanwijzingswet PTT-1954, 
enz. (3300): 

de heer Nederhorst als plaatsvervanger van de heer Schilt
huis in de derde afdeling; 

de heer Beernink als plaatsvervanger van de heer Krol in 
de vierde afdeling; 

de heer Janssen als plaatsvervanger van de heer Maenen 
in de vijfde afdeling; 

de heer Wijffels als plaatsvervanger van de heer Hofstra 
in de eerste afdeling: 

de heer N. van den Heuvel als plaatsvervanger van de heer 
Lucas in de tweede afdeling; 

de heer Hazenbosch als plaatsvervanger van de heer Verkerk 
in de derde afdeling; 

de heer Roemers als plaatsvervanger van de heer Posthumus 
in de tweede afdeling; 

de heer Van Dis als plaatsvervanger van de heer Gortzak 
in de eerste afdeling; 

de heer Zegering Hadders als plaatsvervanger van de heer 
Van Leeuwen in de tweede afdeling. 

Op verzoek van de vaste Commissie voor Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen stel ik voor, het Verslag van het 
bezoek van de vaste Commissie voor het Onderwijs aan Rijks-
kampen en -internaten voor sociale jeugdzorg, enz. (2371) 
voorlopig van de agenda af te voeren in verband met de 

Voorzitter e. a. 
omstandigheid, dat de leden der Kamer nog niet voldoende 
gelegenheid hebben gehad om met elkaar daaromtrent overleg 
te plegen. 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het verzoek van de heer 
Reuter om verlof tot het richten van vragen aan de Ministers 
van Economische Zaken en van Sociale Zaken over de uitwer
king van de huurverhoging en de compensatiemaatregelen. 

De Voorzitter; Ik stel aan de Kamer voor, het gevraagde 
verlof te verlenen, met dien verstande, dat de interpellatie 
strikt beperkt zal blijven tot het vraagstuk van de uitwerking 
van de huurverhoging en de compensatiemaatregelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, deze interpellatie te doen 
houden op een nader te bepalen dag. 

De beraadslaging over het voorstel van de Voorzitter wordt 
geopend. 

De heer Reuter: Mijnheer de Voorzitter! Ik ben de Kamer 
zeer erkentelijk voor het feit, dat zij bereid is gebleken deze 
interpellatie toe te staan. Kunt u, Mijnheer de Voorzitter, 
echter, wat betreft die nader te bepalen datum, ook mede
delen over hoeveel tijd deze interpellatie zal kunnen worden 
gehouden; zal dat twee of drie weken in beslag nemen? Ik 
zou gaarne zien, dat, indien deze interpellatie niet vandaag 
of morgen zou kunnen worden gehouden, deze toch de vol
gende week zal kunnen plaats vinden. 

De Voorzitter: In verband met deze aanvrage heb ik mij 
reeds verstaan met de heer Minister van Economische Zaken. 
Voor het welslagen van een te houden interpellatie zijn er 
immers twee partijen nodig, de interpellant en een lid van het 
Kabinet, dat op de gestelde vragen kan antwoorden. De Minis
ter van Economische Zaken heeft mij gezegd, dat hij op zeer 
korte termijn, dus binnen enige dagen, nog niet over voldoen
de gegevens kan beschikken om op verstandige wijze op de 
ongetwijfeld eveneens verstandige interpellatie te kunnen ant
woorden. De Minister meent echter ongeveer in de tweede 
helft van deze maand wel voldoende gegevens aan de Kamer 
te kunnen overleggen. De Kamer weet nu dus, dat dit overleg 
heeft plaats gehad. Zo nodig zal ik nog verder overleg plegen. 
In verband hiermede stel ik dus voor, de interpellatie te doen 
houden op een nader te bepalen datum, welke zal vallen in de 
week van 23 Februari a.s. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 

Aan de orde is de beraadslaging over de viering van de 
Nationale Feestdag. 

De heer Roniinc, voorzitter van de Commissie van Rappor
teurs, brengt het volgende verslag uit: 

In handen van de Commissie van Rapporteurs zijn omtrent 
het thans aan de orde zijnde onderwerp de volgende adressen 
gesteld: 

een, van de Ned. Vereniging van Ex-politieke Gevangenen 
(uit de bezettingstijd), te Scheveningen; 

een, van Th. Scholten, Secretaris van de Wijkvereniging 
..Duindorp", te Scheveningen: 

een, van J. Nieuwenburg, Secretaris van de Wijkvereniging 
..Rondom de Haagse Toren", te 's-Gravenhage; 
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Romme e. a. 
een, van S. Schoen, namens het Werkcomité van de Neder

landse Vredesraad, te Amsterdam; 
een, van C. de Lange, Secretaris van de Wijkvereniging „Zui

derpark", te 's-Gravenhage. 
De commissie, overwegende, dat kennisneming van de in

houd van deze adressen voor de leden der Kamer van belang 
kan zijn, stelt aan de Kamer voor, bedoelde adressen neder te 
leggen ter griffie, ter inzage van de leden. 

De Kamer verenigt zich met de voorgestelde conclusie. 

De beraadslaging wordt geopend. 

De heer Koersen: Mijnheer de Voorzitter! De discussies 
over de ontwikkeling van de bevrijdingsdag van 5 Mei tot een 
nationale feestdag, zoals die in de laatste jaren zijn gevoerd, 
kan ik niet erg gelukkig vinden. Langzamerhand is er een 
gesprek ontstaan, dat meer in de richting gaat van een halve 
dag meer of minder vrij, met of zonder behoud van loon, of 
als vacantiedag of snipperdag; eerst, in 1949, met een on
duidelijk advies van de Stichting van de Arbeid, nu met een 
duidelijk advies van die zelfde stichting. Het onduidelijke 
advies werd niet bevredigend gevonden en het thans duidelijke 
advies vindt men evenmin bevredigend. Ik heb mij echter toch 
wel afgevraagd of bij zulk een advies van het bedrijfsleven 
voor de Regering het zwaartepunt moet liggen om te conclu
deren hoe een nationale feestdag moet worden gehouden en 
of het niet meer op de weg van de Overheid ligt, duidelijk te 
maken op welke gronden zij meent tot de instelling van een 
nationale feestdag te moeten komen en de mogelijkheden 
daartoe op reële en ruime wijze te scheppen. 

Geleden leed is spoedig vergeten, maar beseffen wij Neder
landers nog wel voldoende wat het zeggen wil, dat ons land 
op 5 Mei 1945 weer vrij was, dat wij als Nederlanders er weer 
zijn, met onze Nederlandse aard, onze Nederlandse rechten 
en vrijheden, onze Nederlandse instellingen, ons Nederlands 
Parlement, onze Nederlandse Regering, ons Nederlands 
vorstenhuis? 

Als wij deze achtergrond niet duidelijk voor ogen hebben, 
zien wij ook niet in, dat er reden is voor een nationale feest
dag. Als wij hoofdzakelijk, althans te onevenwichtig, zien 
naar onze stoffelijke welvaart, zonder enigszins oog te hebben 
voor de hogere waarden, dan zien wij over het hoofd, dat 
uitsluitend door erkenning van hogere waarden en geestelijke 
goederen onze nationale welvaart zin en betekenis krijgt. Ik 
meen dan ook, dat de totale bevrijding van ons land wel dege
lijk een grond oplevert voor een nationale feestdag. 

Ik wil niet zeggen, dat de Regering daarover anders denkt, 
maar wel dat zij er niet in geslaagd is tot een zodanig stand
punt te komen door het scheppen van mogelijkheden en het 
voorgaan in de Overheidssector, dat het grote belang van de 
nationale bevrijding praktisch voor het gehele volk duidelijk 
werd en tot ontwikkeling kon komen. 

Waarom is de bevrijding een reden voor een nationale 
feestdag? In het Atlantisch Charter worden enige grondslagen 
genoemd, die noodzakelijk zijn voor een menselijke samen
leving: bevrijding van gebrek, bevrijding van vrees, bevrijding 
van dwingelandij en onderdrukking. Dit zijn negatieve punten, 
die ook voorwaarde zijn voor de positieve vrijheid, welke ook 
genoemd wordt, nl. vrijheid tot handelen. Deze positieve vrij
heid, de vrijheid van eigen persoon, geldt de geestelijke vrij
heid, die alleen bestaanbaar is bij innerlijke en uiterlijke 
vrijheid. Deze positieve vrijheid geldt ook de nationale vrijheid, 
de vrijheid van een volk. Deze nationale vrijheid is de vrijheid 
om, in een nationale gemeenschap levende, zelf te bepalen 
hoe wij volgens ons Nederlandse volkskarakter zullen leven. 
Wij willen in Nederland leven volgens ons gemeenschappelijk 
volkskarakter, volgens onze Nederlandse zeden en gewoonten, 
volgens onze eigen cultuur en beschaving. Deze nationale 
vrijheid betekent tevens gebondenheid van onze persoonlijke 
vrijheid, gebondenheid aan alles, wat ons als Nederlanders 
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persoonlijk dierbaar is en moet zijn. Deze vrijheid betekent 
ook verantwoordelijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid 
en verantwoordelijkheid tegenover degenen, die van de ge
meenschap, waarin wij leven, deel uitmaken. De vrije mens 
immers bepaalt zelf zijn houding t.o.v. zijn persoonlijke en 
zijn nationale vrijheid in overeenstemming met zijn redelijk 
inzicht en in het besef, dat hij daarvan verantwoording moet 
kunnen geven ten opzichte van het beginsel van zijn vrijheid. 

Deze grondslag nu van ons volksbestaan, van onze eigen 
vrijheid en van onze nationale vrijheid, was ons ontnomen 
gedurende de bezetting. Ieder van ons persoonlijk en geheel 
ons volk was voorwerp geworden van willekeur, rechteloos
heid en rechtsverkrachting en daarmee was de positieve vrij
heid, de vrijheid tot verantwoordelijkheid, tot menswaardig 
handelen ons ontnomen. En zelfs de negatieve vrijheid ont
brak, want er was gebrek, er was vrees, er was dwingelandij, 
er was onderdrukking. 

Maar gelukkig is in die jaren het grootste deel van ons 
volk, mede gesterkt door het woord van onze Koningin, 
trouw gebleven aan het Nederlandse volkskarakter, dat vrij
heid als een der hoogste menselijke waarden in zijn vaandel 
heeft geschreven. Het verzet is de vertolking geweest van het
geen in de harten van duizenden onzer landgenoten leefde, de 
vertolking met woorden, met daden en met grote, zeer grote 
offers, van alle gedachten en strevingen, die culmineerden in 
dit ene, dat gerechtigheid en menselijkheid alleen kunnen ge
dijen in vrijheid! 

Deze strijd om de persoonlijke en nationale vrijheid werd 
bekroond door de volledige bevrijding van ons gehele vader
land. Vijf jaar lang was de strijd hiervoor gevoerd en bij de 
herdenking van de vele en grote offers, door de besten van 
ons volk daarvoor gebracht, was er ook en terecht vreugde 
om de herwonnen vrijheid. Het was dan ook zeer begrijpelijk, 
dat de Regering in 1945 mededeelde, dat zij besloten had tot 
het instellen van een telkenjare terugkerende nationale feest
dag. Immers, als er ooit reden is voor het instellen van een 
nationale feestdag, dan is het wel ter herdenking van terug
ontvangen vrijheid en onafhankelijkheid, ter bezinning op de 
grote positieve waarden van onze rechten en vrijheden en dan 
moet er ook een reële mogelijkheid geboden worden om daar
van in grote dankbaarheid en saamhorigheid van het gehele 
volk te getuigen en daarover zijn vreugde te uiten. Daarom, 
om die vrijheid van ieder van ons persoonlijk, maar vooral 
ook om de vrijheid van ons gehele Nederlandse volk, heeft 
een feestdag — naar mijn mening een volle feestdag — zin en 
betekenis. Maar, feesten ligt ons Nederlanders, vooral boven de 
grote rivieren, niet zozeer. Wat dat betreft, kunnen wij nog 
leren van onze Zuiderburen, de Belgen, die als nationale 
feestdagen vieren: 21 Juli (Grondwet 1831), 22 Juli (Brus
selse kermis), een halve feestdag, 11 November (Wapenstil
stand 1918) en 15 November (La Fête du Roi). Ook kunnen 
wij in dit opzicht leren van de Amerikanen, die acht natio
nale feestdagen vieren. 

Ook bij de bevrijding in 1813 wist men met feestvieren geen 
raad hier te lande. Toch hebben onze nationale feestdagen 
juist een zeer belangrijke betekenis voor het volk, nl. om het 
begrip bij te brengen voor grote nationale waarden en voor 
onze nationale saamhorigheid. Te veel waren wij toen en zijn 
wij ook nu nog een volk van kooplieden, maar het is de 
vraag of dit op de duur eigenlijk wel een goed koopmanschap 
is. Al zeggen wij nu niet: wat verdien ik er aan, wij zeggen 
toch tenminste: wat kost ons dat? Maar deze maatstaf is bij 
zaken als nationale feestdagen zeer beslist niet juist. Een ver
gelijking met 1813 kan ons in dit opzicht iets leren. 

Bij de bevrijding in 1813 is een proclamatie uitgevaardigd, 
die aldus begon: 

„Oranje Boven! 
Holland is Vrij. 

De bondgenooten trekken op Utrecht. 
De Engelschen worden geroepen. 
De Franschen vlugten aan alle kanten. 
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De zee is open. 

De koophandel herleeft. 
Alle partijschap heeft opgehouden. 
Al het geledene is vergeeten. 

En vergeeven. 
Alle de aanzienlijken komen in de regeering. 
De regeering roept den Prins uit. 

Tot hooge Overheid. 
Wij voegen ons bij de bondgenooten 
En dwingen den vijand tot vrede. 
Het volk krijgt een vrool ijken dag 

Op gemeenc kosten.". 
„De koophandel herleeft" is een der eerste uitingen: „Het 

volk krijgt een vrool ijken dag" komt pas op het eind. 
En als wij nu weten, dat zelfs die „vroolijke dag voor het 

volk" nooit gekomen is en dat men alleen een uitdeling van 
brood en kaas heeft gehouden, en dat er verder dus geen 
aandacht is besteed aan de betekenis van het herstel van de 
vrijheid en het herwinnen van de nationale onafhankelijkheid, 
dan moeten wij ons toch niet verbazen, dat bij het grootste 
gedeelte van het Nederlandse volk juist in moeilijke tijden, 
waarin veel wordt gevraagd van iedere Nederlander en van 
het Nederlandse volk als geheel, er onvoldoende begrip is 
voor hetgeen er aan hogere waarden bij ons volk op het spel 
kan staan. Als wij maar wederom kunnen handelen en zaken 
doen, wordt het belangrijkste helaas te gauw vergeten of onbe
langrijk geacht. Het dagboek van een Amsterdams koopman 
uit 1813, tevens rechter in het Tribunal de Commerce, geeft 
hiervan een voorbeeld. Ik lees daarin het volgende: 

„Maandag 8 Nov. Zoel en regen en wind. Men ver
zekert stellig de Pruisen, Russen etc. sterk naderen, Düs-
seldorf bij capitulatie over is en zij reeds te Almelo zijn. 
Granen en effecten willig. Dinsdag 9 Nov. Redelijk weder. 
Effecten blijven willig.". 

Dit dagboek gaat in deze geest door: telkens, bij elke dag, 
wordt daarin ook een uiting van de koopman naar voren ge
bracht. Ik heb daartegen geen bezwaar; ik ben alleen van 
mening — dat constateer ik ook bij de behandeling, die de 
nationale feestdag hier tot nu toe ondervonden heeft —, dat 
men te sterk de nadruk legt op de commerciële kant van het 
geval. Ik ben bevreesd, dat wij nu langzamerhand wederom 
dezelfde kant zullen uitgaan. Wij bezien deze zaken te veel 
commercieel. 

Sinds de eerste vragen over de viering van de nationale 
feestdag in Mei 1949 werden gesteld, zien wij steeds op het 
tapijt verschijnen de Stichting van de Arbeid, het College van 
Rijksbemiddelaars, overleg met de centrale werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Ik heb natuurlijk geen bezwaar tegen 
het overleg met al deze instanties en tegen het vragen van 
advies aan deze, maar het grote bezwaar is m.i., dat het accent 
te veel op dit overleg is gelegd en dat de Regering zich te veel 
beroept op deze adviezen om de door haar genomen maat
regelen te motiveren. 

In 1953 heeft de Regering zelfs in antwoord op vragen van 
de heer Nederhorst gezegd, dat het, in aansluiting op hetgeen 
gold voor het particuliere bedrijf, voor de hand lag, dat er 
voor de Regering niet voldoende grond is, voor het Rijks
personeel een andere regeüng te treffen. Ik begrijp dat wel in 
zijn totale verband, maar naar mijn gevoelen is deze zaak van 
de verkeerde kant uit beredeneerd en moet de Overheid in dit 
opzicht vóórgaan. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik in de aanvang reeds zeide, 
is het gehele vraagstuk van de nationale feestdag onvoldoende 
gebaseerd geweest op objectieve en m.i. steekhoudende gron
den. Het is meer geworden het zoeken van een oplossing van 
een halve vrije dag, zodanig, dat het bedrijfsleven daarvan niet 
te veel nadeel ondervindt. Als men in België drie nationale 
feestdagen viert en in Amerika acht, dan moet toch wel over
wogen worden of de mislukking van de viering bij ons niet 
daarin haar oorzaak vindt, dat een halve feestdag toch eigen-
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lijk geen feestdag is. Als men weet, dat een bepaalde dag 
„feestdag" is, verheugt zich daarop het gehele gezin. Maar als 
vader naar zijn werk moet en de kinderen naar school moeten, 
is er een halve dag om, komen zij vermoeid thuis, hebben zij 
weinig kunnen voorbereiden en moeten zij de volgende dag 
weer aan het werk of naar school. Een halve feestdag is voor 
mij geen feestdag. Als het bedrijfsleven meent, dat het daarbij 
zo slecht zal varen, geloof ik, dat men dit iets te kortzichtig 
ziet. In Amerika en België ziet men dat iets anders. Boven
dien zijn de mensen op zulk een hele feestdag vrolijk en blij 
en laten zij het geld heus wel rollen. 

De Regering heeft ook aangevoerd, dat in de eerste jaren 
na de bevrijding pas om 4 uur vrijaf gegeven werd. Als ik 
pleit voor een hele dag, wil dat niet zeggen: onder alle om
standigheden. Ik kan mij voorstellen, dat men direct na de 
bevrijding, toen de economische omstandigheden nog zeer 
moeilijk waren en Nederland weer op gang moest komen, pas 
op een later uur vrijaf gaf. Niemand zal in redelijkheid ver
wachten, dat er maatregelen worden voorgesteld, die econo
misch onverantwoord zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu nog enkele opmerkingen 
maken over praktische bezwaren, welke zijn gericht op twee 
punten. Het eerste punt is, dat de bevrijding van ons land niet 
overal tegelijk is geschied. Het tweede punt is, dat de Konin
ginnedag zo dicht bij de bevrijdingsdag ligt. 

Wat het eerste bezwaar betreft, ik geloof niet, dat het juist 
is, dat zulk een plaatselijke of gewestelijke feestdag een 
„Nationale feestdag der bevrijding" in de weg zou mogen 
staan. Bovendien meen ik, dat men het ook in het zuiden zal 
kunnen verstaan, indien er één nationale feestdag zou zijn 
voor het gehele land, mits dit dan ook een echte feestdag 
zou zijn. 

Wat het tweede bezwaar betreft, ik zie het inderdaad ook 
als een moeilijkheid, dat deze twee dagen zo dicht bij elkaar 
liggen. Een tweede nationale feestdag, de Koninginnedag, de 
feestdag van ons Staatshoofd, moet, zoals vanzelf spreekt, 
worden gevierd. Maar het lijkt mij zeker niet overdreven te 
zeggen, dat er in ons land plaats is voor twee nationale feest
dagen, die elk van groot nationaal belang zijn en beide steunen 
op gronden, die iedere Nederlander gaarne zal aanvaarden, 
de bevrijdingsdag op de onafhankelijkheid en vrijheid van ons 
volk, de Koninginnedag op de grote betekenis, welke het 
Koningschap van het Huis van Oranje voor ons volk heeft. 
Aanvaardt men dit uitgangspunt, dan blijft nog de vraag: is 
er een mogelijkheid deze twee dagen zodanig te bepalen, dat 
zij worden gevierd zonder het bezwaar van te dicht bij elkaar 
te liggen? Dit bezwaar bestond niet, toen de Koninginnedag 
op 31 Augustus viel. 

In zijn antwoord op de interpellatie van 21 Mei zeide de 
Minister-President, dat ook gedacht is aan de mogelijkheid, 
de Koninginnedag te vieren op de dag der inhuldiging van 
H.M. de Koningin. Ik kan niet beoordelen of deze mogelijk
heid ook nu nog te overwegen is. al moet ik bekennen, dat de 
viering van de verjaardag van H.M. de Koningin meer in over
eenstemming is met de traditie. Mocht de Regering na zorg-
zuldige overweging tot de conclusie komen, dat uitsluitend om 
genoemde praktische redenen twee dagen niet te verwezenlijken 
zijn, dan zou ik alleen kunnen instemmen met één nationale 
feestdag — want een halve dag komt mijns inziens niet in 
aanmerking, op grond van hetgeen ik heb gezegd —, indien 
daarbij uitdrukkelijk beide gronden, de dubbele doelstelling 
dus, door mij ontwikkeld, worden genoemd, nl. dat er een 
nationale feestdag wordt ingesteld: 

1°. ter herdenking van de vrijheid en onafhankelijkheid 
van ons land; 

2°. ter herdenking van de geboortedag van ons Staatshoofd, 
en dat zodra het praktisch motief hieraan ontvalt voor elk 
der genoemde redenen weer een afzonderlijke feestdag zal 
kunnen worden ingesteld. Naar mijn mening komt eerst daar
na het probleem voor het bedrijfsleven aan de orde om uit 
te maken op welke wijze men de sociaal-economische kant 
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van dit probleem moet regelen. Alleen op deze wijze zal de 
grote betekenis van één of twee nationale feestdagen ons volk 
aanspreken. 

De heer Beernink: Mijnheer de Voorzitter! Met enkele 
woorden zou ik mijn standpunt ten aanzien van de viering van 
de nationale feestdag willen uiteenzetten. Laat ik daarbij voor
opstellen, dat 5 Mei 1945 voor ons gehele volk een dag van 
buitengewoon grote betekenis is geweest. Op die dag werd 
Nederland van een bezet land weer een vrij land. Ik ben er 
een voorstander van, dat aan die grote gebeurtenis op de 
5de Mei door de radio en op de scholen en op andere passende 
wijze aandacht wordt geschonken, opdat ons volk telkenjare 
bepaald wordt bij de bevrijding van ons land en daardoor meer 
leert waarderen, dat wij als vrije mannen en vrouwen in vrij
heid leven in een vrij land. 

De 5de Mei dient dus te worden herdacht en er is stof tot 
gedenken en tot herdenken te over. 

Ik moet echter onderscheid maken tussen aan de ene kant 
herdenken en aan de andere kant vieren. Het herdenken van 
de 5de Mei is iets anders dan het vieren van onze bevrijding. 
Terwijl ik er dus voorstander van ben, dat wij jaarlijks op de 
5de Mei onze bevrijding herdenken, meen ik, dat wij de be
vrijding beter kunnen vieren op 30 April, dus op Koninginne
dag. Ik heb daarvoor verschillende argumenten. 

In de eerste plaats wil ik er op wijzen, dat grote gedeelten van 
ons land op een vroeger tijdstip dan 5 Mei zijn bevrijd. Vooral 
in het zuiden en in het oosten van ons land spreekt de 5de 
Mei de bevolking daardoor minder aan dan b.v. in het westen. 
Verschillende gemeenten in Zuid- en Oost-Nederland hebben 
haar eigen bevrijdingsdag en die datum leeft veel meer in de 
gedachte van de burgerij dan de 5de Mei. Men kan dit betreuren, 
maar men dient met dit nuchtere feit rekening te houden. 

In het weekblad „Voormalig Verzet Nederland" van 23 
Januari 1954 lees ik het volgende: 

„Elke nationale feestdag is ten dode opgeschreven, beter 
gezegd zal nooit tot echt leven komen en tot een grootse 
demonstratie van de volksgevoelens uitgroeien als het 
volk er niet achter staat en brede kringen, eigenlijk alle 
kringen van het volk, er niet met hart en ziel deel aan 
hebben.". 

Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat dit juist is. Wanneer 
het volk er niet achter staat, is inderdaad elke nationale feest
dag ten dode opgeschreven. Deze zaak is nu eenmaal niet te 
forceren. 

In de tweede plaats valt niet te ontkennen, dat er na de be
vrijding met de 5de Mei wat vreemd is omgesprongen. Er is 
naar mijn mening te veel over gepraat, geschreven en gecon
fereerd. Een duidelijke lijn viel daarbij niet te constateren, en 
dit alles heeft er niet bepaald toe bijgedragen de 5de Mei te 
maken tot de dag, waarop ons gehele volk de bevrijding viert. 

In de derde plaats wil ik er op wijzen, dat op 30 April de 
verjaardag van onze Koningin wordt gevierd. Vlak na elkaar 
twee feestdagen moet tot mislukking aanleiding geven. Op die 
manier dreigt zelfs het gevaar, dat ook de viering van 
Koninginnedag in de verdrukking komt. 

De beste oplossing zie ik in het geheel vrijaf geven op 30 
April, waarbij de Overheid het goede voorbeeld moet geven. 
Wanneer wij op 30 April Koninginnnedag vieren en behoorlijk 
vieren, vieren wij ook onze bevrijding. In Oranje ziet ons volk 
het symbool van onze nationale eenheid, maar ook van onze 
vrijheid, die wij op 5 Mei 1945 hebben herkregen. Wanneer dan 
verder op 4 Mei des avonds de dodenherdenking plaats vindt 
en op 5 Mei door de radio en op de scholen en op andere pas
sende wijze de bevrijding wordt herdacht, is, meen ik, een 
oplossing verkregen, welke verre de voorkeur verdient boven 
het geven van een halve dag vrijaf op 30 April en op 5 Mei. 

Een mogelijkheid om de viering van de 5de Mei in ons 
land te herstellen, zie ik zeer beslist niet. 

Deel I Zitting 1953—1954 

Beernink e. a. 
Alles tegen elkaar afwegende, kan ik mij zeer wel verenigen 

met de gedragslijn, zoals die is uitgestippeld door de Minister 
van Algemene Zaken in zijn Nota van 24 November 1953, 
met dien verstande dan, dat naar mijn mening op 30 April 
de gehele dag vrijaf moet worden gegeven. 

De heer Schcps: Er ligt. Mijnheer de Voorzitter, een diepe 
waarheid in de woorden van wijlen dr Abraham Kuyper, waar
mede hij het Nederlandse volk bepaalde bij de noodzakelijk
heid zijn vierdagen ook te vieren. Daarom gaan wij uit van 
de gedachte, dat wij moeten herdenken hetgeen is geschied en 
Jut, wanneer wij herdenken en overdenken hetgeen is geschied, 
wij vanuit deze grondgedachte de vorm om te herdenken en 
leest te vieren als vanzelf, zij het wisselend door de tijd, zullen 
vinden. Derhalve gaan wij uit van de grondstelling, dat een 
volk de grote momenten van zijn geschiedenis niet mag ver
beten. Daarin voelen wij ons gesterkt door het feit, dat U, 
Mijnheer de Voorzitter, dit zowel godsdienstig-kerkelijk als 
nationaal alom kunt vaststellen. Daar is geen gemeenschap, 
die de grote ogenblikken van haar bestaan, het moment van 
haar oorsprong, haar opgang, haar neergang, niet herdenkt. 
Deze werkelijkheid wortelt zo diep in de menselijke geest, dat 
wij geloven, dat het verkeerd zou zijn, wanneer wij dit alles 
niet als grondgedachte van ons betoog op de voorgrond zouden 
stellen. Er zijn grote dingen aan Nederland — en waarlijk niet 
alleen aan Nederland —■ gedaan en dies zijn wij verblijd. Die 
grote dingen zijn gedaan aan het ganse volk van Nederland, 
van noord tot zuid, en het volk in zijn geheel is daarbij be
trokken. Dit geldt in de tweede plaats de Staat der Neder
landen, het beschermend schild, als het goed is, van de Neder
landse volksgemeenschap. 

Vatten wij samen hetgeen geschied is, dan zien wij alles ver
weven met het herstel van de grote geestelijke goederen als 
daar zijn het herstel van de rechtsstaat, het opnieuw erkennen 
van de werkelijkheid van het geweten in de voor dat geweten 
noodzakelijke sfeer der vrijheid en in de derde plaats, dat wij 
opnieuw hebben gekregen het herstel van de politieke vrijheid. 
Kortom, wij vatten dit alles samen in het herstel van de onaf
hankelijke Nederlandse democratische gemeenschap. 

Eigenlijk is er over deze gehele herdenking geen verschil van 
mening. De Regering heeft de plicht tot herdenken nooit ont
kend en het zij verre van mij om ook maar enige suggestie 
in deze richting te doen. Maar dit erkennende, ligt er toch ook 
het ware woord, dat ik moge aanhalen, van de geachte afge
vaardigde de heer Burger, gesproken bij de afwijzing van de 
motie-Gortzak, die aan het einde van de interpellatie-Gortzak 
werd gesteld op 21 April 1953. Mr Burger toch merkte op 
(56ste vergadering, deel I, Tweede Kamer. Zitting 1952— 
1953, blz. 700): 

„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.". 

Dat woord van mr Burger is. wij herhalen het. juist. De 
vraag, die de Regering had op te lossen, was en is: kan de 
viering slagen, wanneer het volk van Nederland gevangen blijft 
in de tredmolen van de dagelijkse arbeid? Indien deze vraag 
beantwoord moet worden met de stelling: het is niet mogelijk 
om de nationale bevrijding te vieren, zolang het volk in de 
tredmolen van de dagelijkse arbeid moet blijven lopen, dan 
had „mede" van de Regering dienen uit te gaan een stilzetten 
van die tredmolen van de sleur van de dagelijkse arbeid en als 
de tredmolen. Mijnheer de Voorzitter, had stilgestaan, had het 
volk gemakkelijker kunnen komen tot de viering van de natio
nale dag. Nochtans stellen wij niet alleen- het punt: de Rege
ring! Allereerst zijn wij niet blind voor de economische argu-
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mentatie, die in het jaar 1946 kon worden gebruikt en is ge
bruikt. Dat geldt trouwens tot 1947 en 1948 toe. Het is na
tuurlijk duidelijk, dat, wanneer — bijvoorbeeld — een provincie 
zich opmaakt om het uur van de bevrijding te herdenken 
en een stormramp over die provincie heenslaat, op hetzelfde 
ogenblik alle feestelijkheden niet alleen worden afgelast, doch 
dat er van een herdenking niets komt. Dusdoende zijn wij 
piet blind voor het feit, dat men, toen Nederland zo zwaar 
getroffen was, zo arm bleek, zo tobde met het ontbreken van 
alles, wat nodig is om het naakte bestaan te handhaven, in 1946 
heeft gezegd: wij vieren onze nationale bevrijding het aller
beste, wanneer wij de hand aan de ploeg slaan, geen uur ver
pozen, geen ogenblik thans de dag van de herdenking inscha
kelen en de arbeid ononderbroken voortzetten. Nu in 1946, 
nu in 1947 en mijnentwege in 1948. Doch dit alles geldt, 
naar onze overtuiging, voor 1953 en voor 1954 niet. 

Hetgeen achteraf valt te betreuren, is. dat in 1946 en in 
1947 (1948) het uitzicht er toch bij heeft ontbroken, dat men in 
1946 en in 1947 (1948) niet met grote klem heeft gezegd: 
wij vieren onze vierdagen, deze vierdagen, thans door te arbei
den, gezien de grote nood en als wij deze arbeid zullen hebben 
verricht en het begin van herstel zal zijn ingetreden, zullen wij 
doen hetgeen wij zo gaarne in 1946 en in 1947 (1948) hadden 
gedaan, maar om de economische nood van het land in 1946 
en in 1947 (1948) niet hebben kunnen doen, namelijk feest
vierende herdenken. 

Er is geen sprake van, dat de Regering voor 1946 en voor 
1947 (1948) enig verwijt treft. Er is geen sprake van, dat men 
alsdan anders had kunnen handelen. Er is wel reden, zij het 
achteraf, te zeggen, dat eigenlijk niet een duidelijk uitzicht is 
gesteld, zodat men in 1946 niet heeft gezegd: in 1947 zullen 
wij het doen en in 1947: het kan nog niet; het andere jaar doen 
wij het wel! Zoiets van „het andere jaar in Jerusalem"! De 
schuld van dit gebeuren zoeken wij niet in uitsluitende zin bij 
de Regering. Betreuren alleen, dat de Regering niet krachtiger 
tot een stilzetten van de tredmolen van de arbeid is gekomen. 
Vragen wij ons af, welke de verklaring is van dit falen, als 
men wil van de Regering ... en van het volk, zo voegen wij 
er aan toe, dan zien wij eigenlijk dit alles vierzijdig geargumen
teerd. 

Allereerst is daar de algehele inzinking, die het Nederlandse 
volk na de bevrijding heeft ondergaan. Daarnaast zien wij het 
feit, dat de 30ste April en de 5de Mei inderdaad dicht bij 
elkaar liggen, waarbij voor het socialistische deel des volks de 
moeilijkheid klemt, dat de 1ste Mei daartussen valt. In de derde 
plaats zien wij verklaring in het feit, dat de datum wisselt, wat 
betreft de praktische bevrijding van de verschillende delen van 
ons grondgebied. Tenslotte, dit in de vierde plaats, is daar het 
ontbreken van een goed georganiseerde, het gehele verzet om
vattende beweging, die dit alles had kunnen tot stand brengen. 

Al deze factoren zijn oorzaken van dit onaangename ver
loop. Wijden wij nu een afzonderlijk woord aan elk der vier 
punten van de verklaring, dan komen wij allereerst bij de alge
hele teleurstelling, die na de bevrijding gekomen is. Doch dat 
zou een teruggrijpen zijn naar hetgeen wij meermalen hebben 
betoogd en wij behoeven dit niet breedvoerig te doen. De gehele 
ontwikkeling van de berechting en van de zuivering, de gehele 
gang der dingen, het ontbreken van kracht tot het doorzetten 
van de vernieuwing, gelijk dit in brede kringen van het verzet 
is gewild, dit alles heeft die inzinking, waardoor het volk niet 
dadelijk met grote kracht voor de viering van de 5de Mei is 
opgekomen, gegeven. 

In de tweede plaats zouden wij een woord willen zeggen over 
het karakter van de 30ste April, of nog liever van de Konin
ginnedag en dan daarna een woord over het karakter van de 5de 
Mei. Wanneer wij teruggaan naar de geschiedenis, dan zien wij, 
dat de dag van de viering van de verjaardag van het hoofd van 
deze monarchale republiek verschillend is geweest. Er zijn mo
menten , waarin deze dag inderdaad wijdingsvol verliep. Er zijn 
ook tijden, waarin de dag minder van wijding getuigde. Terecht 
is de vorige keer bij de behandeling van de interpellatie-Gortzak 

opgemerkt, dat gold: „Het is maar éénmaal in het jaar Konin
ginnedag, dat je hossen mag.". 

Die Koninginnedag droeg in het verleden niet altijd het karak
ter van vrijaf. Enerzijds was die dag oubollig, leutig, genoege-
lijk, anderzijds was hij soms wat pralerig, ook wel snorkachtig 
en anti-socialistisch. En de schuld ligt bij vele groepen. 

Ook wij hebben gekend die overspannnen voorstelling van het 
volk, van de geschiedenis van ons volk, met name van zijn 
militaire geschiedenis. Er zijn dingen, die wij gewend zijn de 
Duitsers toe te schrijven, maar waarvan wij op de lagere scholen 
in Nederland ons toch ook wel voorbeelden van overdrijving 
herinneren. Zo herinneren wij ons een typering van Prins Mau-
rits. Er was dan gezegd, opgezegd: 

„Prince Mouringh, held der helden, 
En schranderst legerhoofd. 
Wie zou Uw roem vermelden, 
Door later nooit verdoofd? 
De sterkste steden bogen, 
Werd slechts Uw komst gemeld, 
En de opslag van Uw ogen, 
Sloeg legers uit het veld.". 

Is dit niet, Mijnheer de Voorzitter, een variant op dat andere 
— toch wel overdreven — lied: 

„Wie kent hem niet, de held der helden. 
De moed en de eer van Hollands vlag. 
Wiens lof wij in ons iied vermelden 
Wiens naam nog leeft bij het nageslacht? 
De Ruijter altijd groot in het strijden, 
Met moed bezield, in het bangst gevaar, 
De hoop in donkere oorlogstijden 
Van Neêrlands ganse legerschaar. 
Wat hielp de macht der Britse helden, 
Der Fransen moed in het heetst gevecht? 
Als Holland Ruijter vooraan stelde 
Werd hun de neêrlaag reeds voorzegd.". 

Dit alles heeft, Mijnheer de Voorzitter, zelfs de Führer aller 
Germanen niet klaar gespeeld. 

Soms stond die dag in het teken van: 
„Weg met die Socialen, 
Leve de Willemicn, Oranje Boven!". 

en, met het teruggrijpen naar vroegere historie, soms ook 
wel van het: 

" 'k Wou dat ik alle kezen kon krijgen, 
'k Zou hen aan een touwtje rijgen, 
'k Zou hen stoven in de oven, 
Tot zij riepen: Oranje Boven!". 

Wij hebben een greep gedaan, doch wij willen hiermede niet 
gezegd hebben daarmede de gehele vooroorlogse viering van 
de Koninginnedag te hebben getypeerd. Wij typeerden hetgeen 
er ook was. Vragen wij naar een typering van deze dag van na 
de oorlog, dan kunnen wij echter een veel betere typering 
geven. 

Het zal duidelijk zijn, dat de Koninginnedag, dat de viering 
van de verjaardag van het hoofd van de Staat, een eigen vorm 
heeft, ook hebben moet, en naar eigen wezen dient te worden 
gevierd. Op hoger peil natuurlijk dan van de „gestoofde kezen 
in de oven". 

Tegen de viering van de Koninginnedag, ook al valt zij op 
de 30ste April, maakt onzerzijds dan ook niemand bezwaar. 
Het kan echter niet ontkend worden, dat de 30ste April in 
zekere zin gebonden is — voor zover hij gebonden is aan het 
begrip monarchie — aan een persoon, aan de verjaardag van 
deze persoon. Dat houdt dus een wisseling van deze dag met 
het wegvallen van de persoon in. 

De 5de Mei daarentegen is gebonden aan een groot natio
naal — wij kunnen wel zeggen: ook internationaal — gebeu
ren. Wie dat stelt, zal begrijpen, dat het verschuiven van de 
30ste April op zich zelf aanlokkelijk is, doch uit de aard der 

Deel I Zitting 1953—1954 TWEEDE KAMER 



Viering van de Nationale Feestdag 45ste Vergadering - 3 Febr. '54 765 

Scheps 
zaak hier niet te stellen is en hier niet op te lossen valt. Al 
zouden wij een verschuiving van het feest van 30 April naar 
een andere datum prettig vinden en al zouden wij de dag van 
de inhuldiging van het hoofd van de Staat een goede oplossing 
achten, dit alles valt buiten ons bestek en wij zullen ons er 
niet verder in verdiepen. Te meer nu wij niet blind zijn voor 
het deel juistheid van het argument, dat zegt, dat in de praktijk 
de viering dan kon vallen èn op de dag van de inhuldiging èu 
op de 30ste April. 

Aan de moeilijkheid van de socialistische groep nu de 1ste 
Mei tussen 30 April en 5 Mei valt, zullen wij voorbijgaan, al 
onderschatten wij deze moeilijkheid allerminst. Wij zullen ons 
beperken tot de 5de Mei en dan trachten een typering van het 
eigen karakter van deze dag te geven. Dit karakter zal, zo ge
loven wij, wisselen met de tijd. In de eerste tijd een plechtig 
herdenken met een inslag van rouw. Er zijn ook thans nog 
veel mensen, die dit zo voelen. In de jaren 1946 en 1947 was 
dit nog veel sterker. Velen willen die dag herdenken, plechtig 
herdenken, en zij willen die dag niet enkel zien in het teken 
van feestelijkheid; zij gedenken met smart en met nog nage-
voelde pijn. Later, wanneer de tijd het leed verstild zal hebben, 
zal de grotere vreugde der dankbaarheid doorbreken en zal het 
karakter van die dag en van die dank gewijzigd worden. In de 
toekomst zal deze wijziging sterker doorzetten en zal de her
denking tot feest met grotere vreugde worden, vreugde, ge
mengd met leute en oubolligheid, met iets van het geoorloofde 
karakter, dat de vrolijke viering van de 30ste April nu eenmaal 
heeft. 

De wijze, waarop men trouwens staat tegenover historische 
feiten, data en ook tegenover gedenktekenen van hetgeen is 
geschied, is trouwens zeer wisselend, ook wisselend met de 
tijd en met de persoon, de omstandigheden van de persoon en 
de inzichten van deze persoon. Om onder de indruk te komen 
van een gedenkteken en om te verstaan, waarvan dit monument 
wil getuigen, moeten ook de omstandigheden medewerken. 
In de afgelopen maand ben ik bij de Are de Triomph geweest. 
De eerste moeilijkheid, voor welke ik stond was: „hoe kom 
ik er bij?" Het was een hele onderneming om door dat drukke 
verkeer te komen en toen ik er was, moest ik ervaren, dat een 
stuk van hetgeen men daar zou kunnen herdenken, door deze 
poging om er te komen, bij het gelukken van de poging, eigen
lijk was weggenomen. 

Veel hangt ook, Mijnheer de Voorzitter, af van het eigen 
standpunt. Bijna altijd, wanneer ik in Brussel kom, ga ik, als 
een soort van persoonlijke bedevaart, naar de Martelaren-
plaats. Men kan daar heen trekken met het laaiende enthou
siasme, als men de opstand van toen met laaiende dankbaar
heid begroet, maar men kan daar ook heengaan met smart, 
met het verdriet, dat ik heb. Als ik op de Boulevard ben 
teruggekeerd, kan ik slechts aan één ding denken en één 
woord zeggen: „gescheurde Nederlanden!". 

Als wij in bijna elke stad van Nederland, België en Frank
rijk bordjes zien, waarop staat: hier viel die en die in de 
jaren 1939/1940—1945, dan spreekt dit tot ons. Wij staan 
er immers nog vlakbij. Als wij echter in Brussel op de Boule
vard een auto huren en naar Waterloo rijden of met een 
excursie naar de slagvelden van Waterloo gaan, dan — wij 
weten niet, Mijnheer de Voorzitter, of uw gevoelsleven zoveel 
sterker ontwikkeld zal zijn dan het onze — zijn wij bang, dat 
het u zal gaan, zoals het ons destijds vergaan is, namelijk een 
vrolijke middag, verder niets. Wie komt er toe te denken of 
zelf, al of niet plechtig, te declameren: 

„Begraven, begraven is menig jonge held, 
En menig grijze krijger op het Waterloose veld. 
Maar plechtig, plechtig in hetzelfde graf als zij, 
Zo werden diep begraven geweld en dwingelandij!" 

Er zijn er maar weinigen, Mijnheer de Voorzitter, die dit bij 
Waterloo nog zeggen. Er zijn er veel meer, die zich troosten 
met de gedachte, dat de gevallenen nu toch wel dood zouden 
zijn geweest. Er zijn er weinigen, voor wie de stenen van 
Waterloo nog getuigen zijn. Wij staan er zo ver vanaf, dat een 

bezoek aan deze historische plaats een middag van ontspan
ning is geworden. 

Wanneer iemand ons vragen zou, of het karakter van de 
5de Mei heden nog precies zo is als in 1946 of 1947, dan 
zeggen wij: natuurlijk niet, dat kan ook niet. Dat het karakter 
van deze dag ongewijzigd zou blijven, is een onlogische stelling 
en wij zullen haar niet verdedigen. Wij laten integendeel alle 
ruimte voor het wisselend karakter van die 5de Mei en wij 
zijn zelfs bereid, ruimte te geven voor de mogelijkheid, dat na 
tijden de 5de Mei het karakter van de Koninginnedag, van de 
30ste April, kan overnemen. Voorlopig is het echter niet zo 
en het zal, naar wij hopen, zo voorlopig ook niet zijn. Daarom 
is de oplossing, die de geachte afgevaardigde de heer Koersen 
hier zo juist gaf, zo teleurstellend. Bij het maken van onze 
kanttekeningen kwamen wij tot de volgende kerngedachten: 
gehele dag vrij —■ doet geen voorstel — is tegen vrijaf van 
13 uur — wil het eigenlijk laten zoals het is. Dat wil zeggen, 
dat, wanneer Koningin Juliana — wie zal het Haar niet gun
nen? — tot 1975 zal blijven regeren, men dan in 1976 zal 
kunnen beginnen met het opnieuw bekijken of de 5de Mei op 
andere wijze kan worden gevierd. Is er iemand in deze Kamer, 
die gelooft, dat wij in 1976 daartoe zullen komen? Hierop 
antwoorden wij: neen, Mijnheer de Voorzitter, en daarom 
komen wij tot de stelling, dat de viering van de 5de Mei moet 
worden gehandhaafd. 

Het argument van het wisselen van de data der praktische 
bevrijding voor verschillende delen van ons grondgebied is 
een argument, dat even sterk klemt in Frankrijk en in België, 
zij het iets minder misschien, voor wat de tijd betreft; ook daar 
is een verschillende datum van bevrijding van de onderschei
dene delen van het grondgebied. 

Aan iemand in België, die geacht kan worden het te weten, 
hebben wij de vraag gesteld, hoe men die gebeurtenis daar 
herdenkt. Zijn eerste indruk was alsdan, dat er een wet was 
neergelegd op het bureau, zoals men het daar noemt, doch 
later bleek hem, dat deze zaak nooit behandeld was, omdat 
men tot overeenstemming was gekomen. Er zijn nu in totaal 
10 feestdagen, waaronder 15 Augustus, Maria-ten-Hemel-
opneming, 1 November, Allerheiligen, en de ook door de heer 
Koersen genoemde data. De nationale bevrijdingsdag is hierbij 
inbegrepen. Op ons gezegde: maar gij zijt toch niet precies 
op één en dezelfde dag, in zijn geheel, bevrijd, luidde het 
antwoord: neen, inderdaad, maar wij hebben de éne dag ge
nomen, omdat men tot één enkele dag komen moet. 

De geachte afgevaardigden, die uitgaan van de gedachte, 
Mijnheer de Voorzitter, dat wij niet op één dag zijn bevrijd, 
zouden wij willen vragen: wat hebt gij, toen gij plaatselijk be
vrijd werd, anders gekregen dan een bescheiden voorschot op 
de algehele bevrijding? Is de volledige som der bevrijding niet 
pas betaald op het ogenblik, dat de Duitsers de wapenen 
moesten strekken? Waarom wilt gij nu dit voorschot zien als 
de gehele som? Hetgeen opgenomen werd, toen Limburg werd 
bevrijd, was toch slechts een voorschot en er was de mogelijk
heid, dat bommen daar zouden vallen en dood en verderf 
zouden zaaien, en dit is trouwens ook nog gebeurd. Bovendien 
zijn wij als volk een eenheid. Zo één lid lijdt, lijden alle leden. 
Men kan toch in Limburg niet in staat van vreugde verkeren, 
als de Nederlanders in Holland dood op straat neerliggen. Men 
kan toch niet zeggen, dat er vreugde was voor de Brabanders 
in nationale zin. Er was acute nood en bij het springen van de 
keten van deze acute nood in Limburg-Brabant was er vreugde 
en dankbaarheid bij de Limburgers en de Brabanders, doch dit 
was toch niet één en dezelfde blijdschap, waarvan het hart in 
1945 opsprong. In hel uur, toen Nederland herworden was tot 
vrije grond en zelfs Musserts luik lok met metalen mond de vrij-
heidszang moest beieren luid in het rond. 

De dag van de strekking der Duitse wapenen was eerst de 
nationale dag en eerst die dag bracht de echte en volledige 
vreugde in het hart der Limburgers, der Brabanders, der Hol
landers en der Friezen. Daarom, Mijnheer de Voorzitter, ant
woorden wij op de vraag: kan ons volk zich vinden in de een-
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Schept 
heid van één dag, hoewel de delen van het Rijk wisselend zijn 
hevrijd, zeer positief: dat kan en dat moet! 

Had men in 1946 deze dingen bij het wèl herdenken en 
het (nog) niet vieren van de 5de Mei duidelijk gezegd, dan 
was dit alles in 1954 geen punt van bespreking meer geweest. 
Nu moeten wij spijtig vastleggen, dal het twistpunt er is, d;-t 
er moeilijkheden zijn. Doch bij dit alles geven wij niet toe, dat 
dit punt in de 5de Mei afwijzende zin zal moeten worden af
gedaan. 

Veel zullen wij niet zeggen over het laatste punt, namelijk 
het ontbreken van een het gehele verzet in zijn breedheid om
vattende beweging van lieden van het verzet, in staat en bereid 
leiding te geven aan de waardige herdenking van de 5de Mei. 
Dit is een drama afzonderlijk, dat wij niet zullen behandelen. 
Doch wij willen nadrukkelijk vastleggen, dat ook hier een dei-
oorzaken ligt, waardoor alles is geschied als geschied is en waar
door de mislukking mede moet worden verklaard. Hebben nu 
de 30stc April en de 5de Mei een eigen karakter, zo zouden 
wij u willen vragen. Bij beantwoording in bevestigende zin 
zal het duidelijk zijn, dat wij op beide dagen iets moeten doen. 
Verschuiving van de feestelijkheden van de ene dag naar de 
andere kan niet plaats hebben zonder het karakter van beide 
dagen geweld aan te doen. Door verschuiving van de feestelijk
heden van de 5de Mei — herdenkingen zijn ook feestelijkheden 
geworden; deze zijn onlosmakelijk aan elkander verbonden — 
naar de 30ste April zal men de 5de Mei niet redden en zal 
blijken, dat men de 30ste April geen dienst heeft bewezen. 
Daarom staat hel voor ons vast, dat wij beide dagen, elk mei 
een eigen karakter, moeten handhaven, een iegelijk in zijn orde. 

Op grond van al onze overwegingen willen wij de 30ste April 
zijn kans en karakter laten behouden, op grond van dezelfde 
overwegingen willen wij de 5de Mei ook zijn kans geven en 
zijn karakter laten behouden. Ook nu, nu de 5de Mei zo spoedig 
op de 30ste April volgt en de socialistische groep nog geplaagd 
wordt door het feit, dat de 1ste Mei tussen deze twee dagen 
zit geklemd. 

Het zal duidelijk zijn, waarom wij op de 5de Mei minstens 
van 13 uur af de arbeid willen zien gestaakt. 

Hetgeen de geachte afgevaardigde de heer Koersen heelt 
gesteld, is theoretisch radicaal, maar helpt praktisch niet om 
te komen waar wij willen komen. En voorts is hetgeen de 
heer Koersen ons heeft gezegd niet helemaal duidelijk. Op 
hoge prijs zouden wij het stellen, indien deze geachte afge
vaardigde een nadere verklaring van zijn standpunt zou ver
mogen te geven. 

Uit ons gehele betoog vloeit voort, Mijnheer de Voorzitter, 
dat wij menen, dat de viering van de 5de Mei een nationale 
zaak moet zijn en dat dit geen zaak kan zijn van één be
paalde partij, niet van de K.V.P. en niet van de P.v.d.A. 
en A.R. of welke andere partij ook. Deze zaak kan niet 
doorgedreven of opgelost worden door met b.v. 39 tegen 38 
of 37 stemmen tot een bepaalde uitspraak te komen. Het 
zal duidelijk zijn, dat een volk feest viert, omdat het als 
volk in zijn geheel, althans in zijn grote, brede delen dat 
ook wil. Er is geen kwestie van, dat, wanneer bepaalde grote 
delen van het volk niet mede willen doen, op welke houd
bare of onhoudbare gronden ook, een meerderheid van de 
Kamer van de helft plus 1 of 2 haar mening zou kunnen, 
mogen of moeten doordrijven. Dat houdt in, dat de fractie, 
waartoe wij behoren, er niet aan denkt te zeggen: Wij maken 
hier, zoals met vele andere geoorloofde zaken, een zaak van, 
trekken deze in het politieke vlak en moeten trachten een uit
spraak te verkrijgen. 

Wanneer door allerlei omstandigheden de fractie, die zulk 
een voorstel zou doen of zo'n motie zou indienen, een meer
derheid zou behalen, en dan nog een toevallige meerderheid 
ten gevolge van het feit, dat niet alle leden hier vandaag 
aanwezig konden (zouden) zijn, zou zulks voor ons onaan
vaardbaar zijn. Daartegen verzet zich het hoge karakter van 
het onderwerp, dat wij behandelen. Dit houdt evenzeer in, 
dat wij er niets voor gevoelen een motie — een partij-

Scheps e. a. 
motie — in te dienen. Dit is geen partijzaak en wij zullen 
er geen partijzaak van maken. 

Wanneer de partijen elkander in het overleg hadden ge
vonden en er een voorstel was gekomen om de 5de Mei de 
gehele dag vrijaf te geven, zou onze fractie zulk een voor
stel uiteraard steunen. Wanneer dat overleg ons had gebracht 
tot een vrijafgeven na 13 uur, zouden wij dat ook aanvaard 
hebben, maar dit door te drijven met een motie langs de 
gewone weg, een motie van één partij, Mijnheer de Voor
zitter, dat niet! Voor wie een motie meer is dan een ver-
stolde interruptie, zal het duidelijk zijn, dat wij er langs de 
weg van een motie niet kunnen komen, tenzij verschillende 
fracties duidelijk in meerderheid uitspreken, dat zij e'.kander 
in de eenheid van één gemeenschappelijk voorstel kunnen 
hervinden. Daartoe doet de fractie van de P.v.d.A. een zeer 
krachtige oproep. Aan het spel van een motie, waarbij wij 
op onze vingers kunnen uittellen, dat zij verworpen zal wor
den, doen wij niet mee. Daar is de zaak te belangrijk voor. 
Degenen, die, dit argumenterende, menen, dat alles, wat de 
feesten betreft, naar de 30ste April verschoven moet worden, 
zullen in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. 

Wij geven getuigenis aangaande hetgeen wij meenden te 
moeten kiezen. De besprekingen zullen, dit zal duidelijk zijn, 
moeten wijzen naar een nationaal te aanvaarden standpunt: 
de vertegenwoordiging des volks spreke uit, dat zij de natio
nale vierdagen gevierd wil zien, dat de herdenking vormen 
zal moeten hebben, dat die vorm een vorm van vreugde zal 
zijn en dat dit alles alleen mogelijk zal zijn, wanneer de 
tredmolen van de dagelijkse arbeid zal zijn stilgezet. 

Wij doen een beroep op de Regering eigenhandig de tred
molen van de dagelijkse arbeid stil te zetten, opdat het volk 
van Nederland in staat zal worden gesteld de dag zó te 
herdenken en zó te vieren, dat het aan de avond van deze 
dag zeggen kan: Er zijn grote dingen gedaan; wij zijn ver
blijd. De blijdschap is geschreven in de tafel des harten, doch 
in het midden van de gemeenschap hebben wij van deze onze 
vreugde blijk gegeven en kunnen geven. 

De heer Gortzak: Mijnheer de Voorzitter! Het is spijtig en 
beschamend, dat aan de vooravond van de negende herden
kingsdag van onze nationale bevrijding hier in het Parlement 
nog een debat gevoerd moet worden met de Regering over de 
vraag, of de 5de Mei als dag van onze nationale bevrijding ge
handhaafd moet worden met dien verstande, dat het volk de 
gehele dag in de gelegenheid wordt gesteld, het feest der be
vrijding te vieren. Wanneer men er zijn spijt en schaamte over 
heeft uitgedrukt, dat zulk een debat nodig is, kan men toch 
anderzijds verheugd zijn, dat de Kamer thans dit debat voert 
na hetgeen, nu haast een jaar geleden op de 21ste April, in de 
Kamer is geschied. De Kamer heeft toen immers op het besluit 
van de Regering om aan het bedrijfsleven geen toestemming 
te verlenen om op de 5de Mei vrijaf te geven en om de Over
heidsdiensten op de 5de Mei niet te sluiten gezwegen, met 
uitzondering van onze fractie. De fractie van de P.v.d.A. nam 
toen evenmin aan het debat deel, doch volstond bij monde 
van de geachte afgevaardigde de heer Burger met een stern-
motivering, waarin de bezwaren, die de heer Scheps zoeven 
citeerde, tegen het besluit van de Regering naar voren werden 
gebracht, doch waarbij de P.v.d.A.-fractie zich toch uiteindelijk 
bij het Regeringsstandpunt aansloot. De heer Burger zeide 
toen immers: 

„Wij hebben het feit te constateren, dat daaromtrent 
na zeven jaren nog onzekerheid heerst en zich daarom
trent geen, althans onvoldoende traditie heeft gevormd. 
Wij hebben gezien, dat de Stichting van de Arbeid van 
mening is, dat een beleid moet worden gevoerd, 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 te doen met onze stem tegen 
deze motie uit te brengen.". 
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Gortzak 
Het is verheugend, dat ons volk er anders over dacht dan 

de heer Burger, hetgeen blijkt uit het feit, dat de weerstand 
van ons volk tegen het Regcringsbcsluit van verleden jaar om 
de 5de Mei in de vorm, waarin deze werd gevierd, af te 
schaffen zo groot is geweest, dat niet alleen massale protesten 
daai tegen werden geuit, maar dat ook grote delen van ons 
volk dit Regeringsbesluit naast zich hebben neergelegd. Welke 
conclusie trekt de Regering nu uit deze stem van het volk.' 
Het volk sprak: De 5de Mei moet gehandhaafd worden: al 
de werkers moeten in staat gesteld worden die dag, desnoods 
voor de volle 24 uur, te vieren. Het gezond verstand van de 
Regering, de zorg voor het eigen gezag, zou de Regering er 
toe moeten hebben geleid — toen zij van deze mening van 
het volk kennis kreeg, zelfs hoge ambtenaren, burgemeesters 
van grote gemeenten, spraken zich tegen het foutieve Rege
ringsbesluit uit —, dat zij haar fout inzag en haar besluit van 
verleden jaar zou herroepen. 

Ik wil uit de lange lijst van uitspraken van ambtenaren, 
burgemeesters en anderen, hier slechts twee gevallen citeren. 
Op 9 December, tijdens de begroiin;isdebatten in de Amster
damse gemeenteraad, heeft burgemeester d'Ailly op een vraag 
van ondergetekende geantwoord, dat hij persoonlijk vóór de 
viering van de 5de Mei is. Hij zei: 

,,Wij hebben verleden jaar deze nationale feestdag ook 
gevierd en ik acht het fout, dat men plannen heeft deze 
viering op te heffen.". 

Tijdens het verdere debat verklaarden burgemeester en wet
houders, dat ook dit jaar aan het gemeentepersoneel vrijaf 
zal worden gegeven. En in de gemeenteraad van Alkmaar, 
waar meer partijen zich hadden uitgesproken vóór de viering 
van de 5de Mei in de vorm, zoals ik die zoeven heb ge
schetst, deelde de voorzitter mee, dat de Alkmaarse raad in 1952 
besloten heeft, het gemeentepersoncel op 5 Mei vrij te geven. 
Voorts is medegedeeld, dat burgemeester en wethouders niet 
van plan zijn, een wijziging van het ambtenarenreglement met 
betrekking tot deze aangelegenheid in te dienen. Tk zou een 
reeks van deze voorbeelden kunnen opnoemen. 

Als de Regering naar aanleiding van de stemmen, die uit 
alle geledingen van ons volk klonken: de 5de Mei moet als 
dag der nationale bevrijding gehandhaafd worden en de arbeid 
dient op die dag stil te staan, geantwoord had: Wij zullen 
deze wil van ons volk eerbiedigen, dan zou dit het gezag 
van de centrale Overheid stellig ten goede zijn gekomen. 
Waarom, zo kan men vragen, doet de Regering dit niet? 
Omdat zij weet, dat het verlangen naar de viering van de 
5de Mei het instinctieve verzet vormt van het nationale be
wustzijn van ons volk tegen de poging om door een bedrieg
lijke Europa-politiek de nationale zelfstandigheid te onder
mijnen. De viering van de 5de Mei en de eis, dat die viering 
gehandhaafd zal blijven, vormen het antwoord van ons volk 
op de Amerikaanse integratiepropaganda. Daarom verzet de 
Regering, die haar nationale handen aan Amerika heeft ge
bonden, zich tegen de viering van de nationale feestdag, de 
viering van de 5de Mei, in een vorm, zoals die door de over
grote meerderheid van ons volk uit alle gezindten gewild wordt. 
Een werkelijk vrije, van buitenlandse machthebbers onafhan
kelijke Regering zou aan het verlangen van ons volk om de 
5de Mei als nationale feestdag te kunnen en te mogen vieren, 
gehoor hebben gegeven. 

Verleden jaar, op 21 April, heeft de Kamer met alleen de 
stemmen van de communisten vóór een motie verworpen, 
waarin de Regering werd verzocht de nationale feestdag te 
handhaven. De argumentatie — ik las die zoeven al voor — 
van de P.v.d.A.-fractie was toen een andere dan de heer Scheps 
zoeven noemde. Maar ook op dit ogenblik wil de P.v.d.A.-
lractie geen motie indienen ter handhaving van de nationale 
feestdag. In woorden keert zij zich tegen haar Minister-Pre
sident, maar door aan deze woorden geen daad te verbinden 
stelt zij zich achter hem in de poging de 5de Mei op te heffen. 

In een reeks van gemeenten — ik zal ze op dit ogenblik niet 
alle noemen — hebben de gemeenteraadsleden, vaak in over-
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eenstemming met de colleges van burgemeester en wethouders, 
zich gemeenschappelijk er voor uitgesproken, dat in de ge
meenten de nationale feestdag gevierd zal worden door slui
ting, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van de gemeentebedrijven 
en door verlof te geven aan het gemeentepersoncel. In de ge
meenteraad van Enschede zeide bij de behandeling van de be
groting de woordvoerder van de fractie van de P.v.d.A., dat 
zijn fractie de raad voorstelde een motie aan de Regering te 
zenden om op de noodzaak van de handhaving van de viering 
van de 5de Mei te attenderen. Namens deze fractie sprak de 
heer Gönning zijn diepe teleurstelling uit over het standpunt 
van de Regering. De woordvoerder van de fractie van de 
K.V.P. de heer Delemijn en de communistische fractie onder
steunden deze opvatting. 

Mijnheer de Voorzitter! Het moge uit de reeksen uitingen, 
zowel mondeling als schriftelijk, uit de verzoeken en voorstel
len, die uit alle lagen der bevolking, van personen en organi
saties de Regering en de Kamer hebben bereikt om de Rege
ring te verzoeken op haar verkeerde besluit van verleden jaar 
terug te komen, het moge ook uit het feil, dat in reeksen van 
plaatsen in ons land de 5de Mei. o.a. door het personeel van 
de bedrijven vrij te geven, gevierd is, duidelijk zijn, dat de 
meerderheid van de Kamer, die zich op 21 April 1953 achter 
de Regering stelde, niet de meerderheid van ons volk vertegen
woordigde. Het is daarom, dat ik mij er over verheug, dat dei-e 
zaak thans opnieuw in debat is en dat velen uit de stemmen 
van het volk iets geleerd hebben. 

Zeer juist was de opmerking van de heer Koersen, dat de 
gehele dag van 5 Mei als nationale feestdag gevierd moet 
worden; het belang van de bevrijding van ons land recht\aar-
digt zeker viering van de gehele dag van 5 Mei als nationale 
feestdag. 

Ik ben het echter in het geheel niet eens met de heer Koersen, 
toen deze verder tot uitdrukking bracht, dat de data 30 April 
en 5 Mei zo dicht bij elkander gelegen zijn, dat het daarom 
beter zou zijn, de viering van de dag van 5 Mei als nationale 
feestdag te verschuiven naar 30 April. Dit zou in feite voor 
vele jaren de beëindiging van de viering van 5 Mei als natio
nale feestdag betekenen. Ik sluit mij aan bij die sprekers, die 
gezegd hebben, dat de viering van 30 April met een koppeiing 
daaraan van de viering van 5 Mei zeker niet gediend zal zijn. 
Ik stel dit niet alleen uit eigen overtuiging vast. Men heeft dit 
in 1953, toen het daartoe strekkende besluit door de Regering 
genomen was, in Hengelo geprobeerd. Degenen, die in die 
gemeente het initiatief genomen hebben, hebben getracht de 
feestelijkheden op 30 April te combineren met die van 5 Mei. 
Het resultaat was juist, dat een controverse is ontstaan tussen 
degenen, die het initiatief tot deze feestelijkheden hadden ge
nomen, en de bevolking: de bevolking is in conflict gekomen 
met de initiatiefnemers. De 5de Mei is toen gehandhaafd. In 
het stadion te Hengelo waren dan ook op de middag van 
5 Mei 1953 ongeveer 20 000 mensen bijeen om de nationale 
feestdag te vieren. Ik ben er voorstander van 5 Mei tot een 
geheel vrije dag te maken; in dit opzicht ben ik het geheel 
met de heer Koersen eens. Het is echter noodzakelijk de 
5de Mei voor de viering van de nationale feestdag te bestem
men en niet een andere dag. 

De massale viering van de dag van 5 Mei verleden jaar en 
de talloze adressen aan de Kamer om de dag van 5 Mei als 
nationale feestdag in ere te herstellen, hebben duidelijk tot 
uiting gebracht aan de Volksvertegenwoordigers, dat dit de 
volkswil is. 

Deze uiting van de stem van ons volk was zo krachtig, dat in 
het Voorlopig Verslag betreffende hoofdstuk I I A der Rijks
begroting 1954 het volgende staat: 

„Van de behandeling van dit hoofdstuk der Rijksbe
groting wilde een deel der leden gebruik maken om er niet 
klem bij de Regering op aan te dringen de viering van de 
5de Mei te herstellen. Het besef van wat in de jaren 1940— 
1945 aan Nederland overkomen is en van de geweldige 
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Gortzak 
betekenis, welke aan de bevrijding moet worden gehecht, 
moet, niet in de laatste plaats bij de jeugd, levendig blijven. 
Voor onze volkskracht is dit van grote betekenis.". 

Ondanks al deze uitingen van de volkswil en hoewel de stem 
van ons volk in deze zin door verscheidene leden van de 
Kamer, verscheidene fracties vertegenwoordigend, tot uiting 
werd gebracht, lezen wij in de Nota naar aanleiding van het 
Verslag: 

.De Regering meent, dat de na breed overleg genomen 
beslissing thans bezwaarlijk kan worden gewijzigd.". 

Als de Regering ook vandaag blijft staan op het standpunt, 
dat haar beslissing - - haar foutieve beslissing — van een jaar 
geleden thans bezwaarlijk zou kunnen worden gewijzigd, zal de 
Kamer daaruit de consequentie moeten trekken — ik sluit 
mij gaarne aan bij diegenen, die zeggen, dat voor deze nationale 
/aak de fracties in de Kamer eikaar moeten kunnen vinden — 
en tegenover de Regering in de een of andere vorm, mijnent
wege door middel van een motie, gemeenschappelijk ingediend, 
tot uitdrukking moeten brengen: De 5de Mei moet weer wor
den gevierd door de arbeid op die dag te staken. Immers, uit 
al datgene, wat ik zo juist heb naar voren gebracht, blijkt dui
delijk de wil van ons volk—en naar Ik meen ook van de Kamer 
—: Regering, handhaaf de 5de Mei, laat ons de gehele dag het 
feest van de bevrijding vieren. Ons volk heeft een dag, die 
als nationale bevrijding, als overwinning van ons volk en 
andere volkeren op de bezetter kan en moet worden gevierd. 
verdiend. Ons volk heeft die bevrijding niet cadeau gekregen 
Het heelt naarmate zijn krachten het toelieten zijn aandeel aan 
de totstandkoming van deze bevrijding, uit de klauwen van 
de Nazi-weermacht en vreemde overheersers, geleverd. Ons 
volk heeft zijn aandeel geleverd in de strijd voor de herovering 
van onze nationale onafhankelijkheid en zelfstandigheid, die 
door de bezetter waren vertrapt, en het heeft deze strijd met het 
bloed van zijn beste zonen en dochters betaald. Het nationale 
bewustzijn en de wil om eigen meester en niemands knecht te 
zijn op Nederlands grondgebied hebben aan de grote meerder
heid van ons volk de kracht verleend om in de jaren 1940—1945 
een strijd te voeren, zoals zij deze hebben gevoerd. Deze dag 
van het feest van onze, nationale bevrijding kan, maar wil ook 
ons volk zich niet laten ontnemen. 

Ik wijs er op, dat ook op het ogenblik reeds weer in vele 
bedrijven het besluit is genomen om, door op de 5de Mei 
niet te werken, deze dag te vieren; dat in tal van gemeente
raden het besluit werd genomen op de 5de Mei de gemeente
lijke bedrijven geheel of gedeeltelijk te sluiten en aan het 
gemeentelijk personeel vrijaf te geven. Ik wijs op de drang, 
die uit alle lagen van ons volk op de Regering wordt uit
geoefend om het verleden jaar ten onrechte genomen besluit 
te herroepen Opnieuw: ik zal hier niet alle uitspraken en 
beroepen op de Regering, welke bekend geworden zijn, cite-
ien. Ik neem aan, dal zij de Kamer en de Regering bekend 
zijn, maar ik wil er toch op wijzen, dat nog slechts enkele 
dagen geleden ook het N.V.V. zich heeft uitgesproken in deze 
zin, dat op die 5de Mei vrijaf gegeven moest worden. Het 
verbondsbestuur, dat meer dan 400 000 georganiseerde leden 
van de vakvereniging vertegenwoordigt, heeft zich uitge
sproken in deze zin, dat de Regering haar besluit van ver
leden jaar diende te herroepen. Ik wijs voorts nog op de 
motie, aangenomen op het congres van de Nederlandse Onder
wijzersvereniging — gehouden op 28, 29 en 30 December jl. 
—, een organisatie, die uit opvoeders van onze jeugd bestaat, 
die bij onze jeugd levend moeten houden de herinnering aan 
onze bevrijding, en die uitspraken, dat de organisatie er bij 
de Regering op moet aandringen, dat door het stopzetten 
van de arbeid op de 5de Mei de nationale feestdag zal worden 
gevierd. Ik wijs op adressen en uitspraken van organisaties 
van verschillende kerkelijke gezindte, van humanistische en 
socialistische jongeren. Ik wees reeds op het N.V.V. en ik 
moge ook nog wijzen op de E.V.C. Kortom, Mijnheer de 
Voorzitter, in brede lagen van onze bevolking wordt druk 
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op de Regering uitgeoefend. Door alle organisaties, die het 
vroegere verzet vertegenwoordigen, is de wil uitgesproken en 
drang op de Regering uitgeoefend de 5de Mei als nationale 
feestdag te handhaven en op die dag niet te laten werken. 
Kunstenaars van diverse geestelijke en politieke overtuiging 
hebben zich in deze zin uitgesproken. Voor de enkelingen 
in deze Kamer, Mijnheer de Voorzitter, die zeggen: Men 
kan niet op de 30ste April Koninginnedag vieren en op 
5 Mei de dag van de bevrijding, moge het van belang zijn 
te weten, dat er onder al deze groepen, die op handhaving 
van de 5de Mei aandringen, zeer velen zijn, die met volle 
overgave en met volle overtuiging de 30ste April, de ver
jaardag van Hare Majesteit, vieren. Zij beschouwen terecht 
het vieren van de 5de Mei als een zaak, die geheel losstaat 
van de viering van de Koninginnedag. Zij achten, ondanks 
het feit, dat zij slechts enkele dagen tevoren de Koninginnedag 
vieren, handhaving van de viering van de 5de Mei en het 
stopzetten van de arbeid op die dag een nationale plicht. 

Het is belangrijk vast te stellen, dat in dit opzicht tussen de 
overgrote meerderheid van ons volk geen controverse bestaat. 
Zij, die op 30 April de Koninginnedag vieren, zij, die op de 
lste Mei de feest- en strijddag van de werkers vieren, alsook 
de andere groepen zijn het over één ding eens: wij vieren de 
dag van de bevrijding als een dag, die ons allen behoort. 

Wij moeten de 5de Mei vieren, want die behoort ons volk 
toe. Het volk, in al zijn geledingen, spreekt in overgrote 
meerderheid als zijn mening uit, dat de 5de Mei in ere moet 
worden hersteld, in die zin, dat de Overheidsgebouwen, de 
fabrieken en de werkplaatsen worden gesloten en ons volk de 
gelegenheid krijgt die dag volledig het feest van de bevrijding 
te vieren. Het zou goed zijn, als de Regering overeenkomstig 
die mening een beslissing nam. 

Het gaat hier om het feest der bevrijding, want dat is hel. 
Ik zeide reeds, dat ons volk die bevrijding niet cadeau heeft 
gekregen. Het heeft deze — en dit strekt ons volk tot een 
onvergankelijke eer — te zamen met de andere volkeren be
vochten. 

Op de 10de Mei overviel de Duitse weermacht, als een dief 
in de nacht, ons land en ons volk. Wij horen nog altijd —- wij 
kunnen het niet vergeten — de fascisten in hun overmoed dat 
lied brullen — zij konden het niet eens zingen —: Vandaag 
behoort ons Europa, morgen de gehele wereld. Zij meenden, 
dat Frankrijk, België en Nederland hun reeds behoorden, maar 
hun behoorde niets. 

De nazi's, de oorlog, het fascisme, de bezetters, de oorlogs
misdadigers, die vandaag zich weer op hun „onbezoedelde 
soldateneer" beroepen, behoort slechts één ding: de nederlaag, 
en de volkeren hebben niet eerder gerust, voordat deze neder
laag een feit was. 

Het kan niet zo zijn, dat er in ons volk een controverse zou 
beslaan ten aanzien van de datum der bevrijding, de dag der 
nederlaag van het fascisme. Spreken wij met onze Zuidelijke 
landgenoten en vragen wij hun: wat hebt gij gedaan tot op de 
dag, waarop ons gehele land bevrijd werd, dan zeggen de 
besten onder hen, dat zij niet hebben gerust op de lauweren van 
hun voorschot, zoals de geachte afgevaardigde de heer Scheps 
het terecht noemde, maar dat zij hebben doorgevochten, totdat 
ons land geheel bevrijd was. De 5de Mei zien zij, zoals wij, 
als de dag van de nationale bevrijding. 

Mijnheer de Voorzitter! De weermacht kon ons volk als een 
dief in de nacht overvallen en Rotterdam, Putten en andere 
plaatsen platbranden; zij kon ons volk uitplunderen, zij 
kon onze mannen als slaven wegvoeren, onze Joodse burgers 
vergassen, onze verzetsstrijders, als zij in hun handen vielen, 
terechtstellen of in concentratiekampen werpen, zij kon ons 
volk en andere volken niet overwinnen, omdat de volkeren, 
die vrijheid willen en bereid zijn daarvoor desnoods het leven 
te geven, onoverwinnelijk zijn. Ja, wij herdenken op de 4de Mei 
in eerbiedige stilte al diegenen, die voor onze vrijheid gevallen 
zijn; in ons hart is onuitwisbaar het leed gegrift, dat aan onze 
landgenoten, de Joodse in het bijzonder, in deze jaren van 
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1940-1945 door clc nazi's, hun Duitsche Wchrmacht en hun 
binnenlandse handlangers is aangedaan. Maar op de 5de Mei 
vieren wij het feest van onze bevrijding, juist in de geest van 
onze gevallenen, die vrijheid wilden, die vrede verlangden, die 
nationale onafhankelijkheid begeerden, die nooit meer een 
nazi-Wehrmacht konden of wilden dulden. Daarom leeft de 
herdenking op de 4de Mei en het feest van de bevrijding op de 
5de Mei als een onverbrekelijk geheel in de harten van ons 
vredelievend en vaderlandlicvend volk. 

Daarom wil en kan ons volk geen afstand doen van de 5de 
Mei als dag van onze overwinning op de bezetter! Ons volk 
wil die dag — het schijnt, dat men de Minister-President daar
van nog moet overtuigen, wanneer men leest, wat hij het vorig 
jaar heeft gezegd — niet alleen vieren met het uitsteken van 
de vlag op de openbare gebouwen of met bijeenkomsten op 
feesten op de avond. Dat kan men feitelijk ook op andere 
dagen doen: dan kan men ook feestvieren op de avond, maar 
zij willen het feest van de nationale bevrijding, dat anders is 
dan al die andere dagen; zij willen de bevrijdingsdag op de 
5de Mei — de specifieke dag der bevrijding — vieren. Vandaar 
hun aandrang op de Regering om die dag volledig in ere te 
herstellen. 

Het is geen toeval, dat de aandrang lot herstel van. de vie
ring van de 5de Mei in het bijzonder uit de rijen van de 
arbeidersklasse, getuige o.m. de aandrang van het N.V.V. en 
de E.V.C, en vanuit de bedrijven, komt. De arbeid;:, waren 
immers degenen, die op massale wijze, door de staking op 
25 en 26 Februari 1941 in Amsterdam en omstreken, aan 
ons volk de weg wezen, die in de strijd tegen de bezetter, tegen 
de wecrmacht en alles, wat daarmede samenhing, nodig was. 
Evenals toen uit alle lagen van ons volk zich grote groepen 
bij dit verzet hebben aangesloten en daardoor het verzet 
maakten tot wat het in de jaren 1940—1945 is geworden, het 
nationale verzet van alles, wat goed wa-. in ons volk, het 
nationale verzet tegen de buitenlandse overheersing, tegen de 
oorlog, tegen de weermacht en vóór vrede en nationale zelf
standigheid, komt thans niet alleen uit de rijen der arbeiders 
— al is de stem daarvan buitengewoon sterk —, maar uit 
alle lagen van ons volk de aandrang: de 5de Mei moet 
worden gehandhaafd. Dit nationale front van het verzet ver
heft zijn nationale stem om die 5de Mei in ere te herstellen. 

Ik hoop, dat de Regering die nationale stem zal verstaan. 
Als dit zo is, dan besluite zij vandaag, op haar standpunt 
van verleden jaar en van November in haar Nota naar aan
leiding van het Verslag terug te keren. Dan besluite zij, op 
de 5de Mei niet alleen van de Overheidsgebouwen de vlag 
uit te steken, maar die Overheidsgebouwen, voor zover het niet 
absoluut onmogelijk is — ik denk in dit verband aan zieken
huizen, enz. —, te sluiten en aan het personeel verlof te geven 
op geheel die dag de nationale bevrijding feestelijk te vieren. 

Ik hoop, dat het antwoord van de Minister-President namen; 
de Regering in deze zin zal luiden, zodat zowel ons volk als 
de Kamer tevreden zullen zijn en de 5de Mei krijgt, wat 
haar toekomt. Dan zal het niet nodig zijn om te repliceren, 
noch om voorstellen in te dienen. Mocht de Regering echter 
niet bereid zijn haar standpunt te herzien, dan hoop ik, dat 
de Kamer zal begrijpen, dat ons volk er recht op heeft, dat de 
Kamer althans alle pogingen zal aanwenden om de Re
gering van de dwalingen haars weegs te doen terugkeren. 

De heer Bruins Slot: Mijnheer de Voorzitter! In hoofdzaak 
het feit, dat de Koninginnedag op 30 April en de bevrijdingsdag 
op 5 Mei zo dicht bij elkaar liggen, noopt ons er toe thans te 
bespreken, wat wij met die beide data, die beide herinneiings-
data willen doen. Koninginnedag en bevrijdingsdag schijnen 
elkaar in de wielen te rijden. Welke van de twee moet preva
leren? Of moeten zij parallel getrokken worden en samen de eer 
van het nationale festijn delen? Het is duidelijk, dat de 5de Mei 
er in de afgelopen jaren niet al te best is afgekomen. Voor hen, 
die prijs stellen op zowel een stijlvolle als een joyeuze herden
king van de bevrijding, is dat een reden tot bitterheid. Het heeft 
weinig zin zich al te zeer te verdiepen in de oorzaak van deze 

Bruins Slot 
mislukking. Daar is het feit, dat in de afgelopen jaren onze 
economische situatie niet toeliet het bedrijfsleven gedurende 
een hele dag stil te zetten. Daar is ook het feit, dat de 5de Mei 
niet de bevrijdingsdag is voor het gehele land. 5 Mei is dan, 
zo zegt men, de bevrijding van Holland en Utrecht, het land 
bcwesten de Grebbe. De rest van het land kent andere bevrij-
dingsdata. Maar in hoofdzaak is daar dan het feit, dat 30 April 
en 5 Mei zo dicht bij elkaar liggen. Men kan niet zo kort na 
elkaar feestvieren. Wanneer men op 30 April feest viert, heeft 
men voor 5 Mei zijn kruit verschoten. Wie dat kruit voor 
5 Mei bewaart, moet zich op 30 April stilhouden. Vereni
gingen, die de feesten moeten organiseren, zoals b.v. Oranje
verenigingen, zijn noch financieel, noch anderszins in staat, zo 
kort na elkaar een behoorlijk feestprogramma te organiseren. 

Naar de aard der logica zijn er drie mogelijkheden: 

1. Men handhaaft 30 April en 5 Mei als officiële feest
dagen naast elkaar. 

2. Men neemt 5 Mei als datum voor de enige nationale 
feestdag. 

3. Men handhaaft de Koninginnedag, thans op 30 April, 
als enige nationale feestdag. 

Het spreekt vanzelf, dat, als wij van een vaste nationale 
feestdag spreken, die, wanneer hij op een Zondag zou vallen, 
de dag daarvóór of daarna zou moeten worden gevierd. Uit 
hetgeen ik hiervóór opmerkte, volgt reeds aanstonds, dat een 
handhaving van beide dagen als gelijkwaardige nationale feest
dagen weinig aantrekkelijk is. Wanneer wij beide data naast 
elkaar als officiële feestdagen handhaven, bederven wij beide. 
Wanneer wij uit zucht om de kool en de geit te sparen ze 
beide intact willen houden als officiële feestdagen, b.v. door 
de gehele vrije dag, die voor een goede feestdag nodig is, over 
twee dagen uit te smeren, blijft de pijn van de afgelopen jaren 
doorzeuren. Wij zullen dus moeten kiezen. Moet het dan 5 Mei 
zijn of 30 Anril? Daar is ongetwijfeld iets, misschien zelfs veel, 
dat vóór 5 Mei pleit. De zware oorlog en de gelukkige bevrij
ding liggen nog tamelijk vers in het geheugen. De verzetsstrijd. 
de nood der bezetting en de bevrijding van het nazi-regime zijn 
nog steeds in het Nederlandse volk in tal van zijn geledingen 
levende herinneringen. De 5de Mei is voor zeer velen een 
feest, dat zij vieren in het nog levende bewustzijn van gebrachte 
offers. Het is een feest, dat wordt gevierd op een ondergrond 
van leed. Men heeft zich evenwel te realiseren, dat daarvoor 
de datum van 5 Mei voor het gehele iand en voor het gehele 
volk niet onaantastbaar is. 5 Mei is voor velen een Hollandse, 
niet een Nederlandse datum: al vind ik het argument niet zo 
sterk, ook hier moeten wij ons hoeden voor een schijn van 
Hollands imperialisme ten aanzien van de overige gewesten. 
Maar bovenal, de herinnering in de zin van het persoonlijk de 
dingen beleefd hebben slijt. En, dit vind ik een zeer belangrijk 
argument: De historie des vaderlands begint nu eenmaal niet 
met datgene, wat wij zelf beleefd hebben. Men heeft ook de 
datum van de slag bij Waterloo als een soort nationale feest
dag willen vasthouden. Het is niet gelukt. Men zou met even
veel, ja, met meer recht, de 1ste April, de datum van de in
neming van Den Briel, niet de herwinning, maar het begin der 
vrijheid, primitiae libertatis, als nationale feestdag kunnen 
aanmerken. Maar ook dat is niet geschied. En dat heeft een 
zeer gegronde reden. De strijd om het Nederlandse Staatsbe-
staan, omstreeks 1572 tegen de Spanjaarden, omstreeks 1672 
tegen Eodewijk XIV, omstreeks 1813 tenen Napoleon en in 
de jaren 1940-1945 tegen Hitler, is altijd geweest een strijd 
om de vrijheid. Van die vrijheidsstrijd is in elk dier perioden 
Oranje de belichaming, het lichtend ideaal en de stuwende 
kracht geweest. Men moet nooit Oranje losmaken van de strijd 
om de Nederlandse vrijheid, van de strijd om de bevrijding. 
Wij moeten dit niet doen, ook niet in de symbolen. En een 
nationale feestdag is een symbool. Een Koninginnedag en een 
bevrijdingsdag naast elkaar is voor miin gevoel het uiteenhalen 
van iets, dat één is en één moet zijn. Wanneer de heer Scheps 
dus zegt: ieder van deze beide dagen heeft een eigen karakter 
en moet zijn eigen ontwikkeling hebben, kan ik hem daarin 
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niet volgen. En daarom il het misschien wel goed, dat 30 April 
en 5 Mei zo dicht bij elkaar liggen, zodat wij wel gedwongen 
worden één datum te kiezen en ons over dit probleem uit te 
spreken. Want wij vieren de Koninginnedag niet slechts om 
iets zeer persoonlijk', omdat de Koningin jarig is, maar ook 
en vooral cmdat in die verjaardag het feest van het Hoofd van 
Staat, van de Nederlandse Oranje-monarchie, die naar het 
woord van Groen van Prinsterer, een republikeins karakter 
heeft, gevierd wordt. Wij menen, dat juist daarom dit niet het 
leest is \ an een grote en verheven Vrouw, ergens ver weg, maar 
in de volle zin des woords een volksfeest, een nationaal feest. 
Oranje is het symbool en de reële belichaming van onze Staat, 

zijn gezag en van zijn vrijheid. En Oranje heeft dat steeds 
begrepen. Omdat het Huis Oranje wist, wat het was als drager 
van de Nederlandse vrijheid, stond het steeds vooraan in de 
vrijheids- en bevrijdingsstrijd. In de zestiende, de zeventiende, 
de negentiende en de twintigste eeuw. Dat hebben wij ook 
teeds zo gevoeld gedurende de bezetting. Nederland heeft geen 

dode symbolen, geen hcrinneringsdata, gelijk de Fransen de 
14de Juli. Nederland heeft zijn levend symbool, een levende 
kracht, die steeds op het Nederlandse volk inwerkt in zijn 
Oranjehuis. En het is de onvergelijkelijke verdienste van de 
leden van dat Huis, dat zij zich die roeping altijd in dagen 
van strijd en nood bewust zijn geweest. Wij denken aan de bij
zondere prestaties van Koningin Wilhelmina tijdens de jongste 
oorlog. Zij was draagster van het Nederlandse verzet en van 
de Nederlandse vrijheid en van de Nederlandse bevrijdings
strijd. Koningin Juliana heeft dat tijdens de oorlog als troon-
opvolgster en na de oorjog als Koningin op soortgelijke wijze 
gjdaan. 

Het Nederlandse volk en ook het Nederlandse verzet kunnen, 
naar mijn vaste overtuiging, dan ook geen betere dag als na
tionale bevrijdingsdag vaststellen dan de verjaardag van het 
Hoofd van Staat, telg uit het Oranjehuis, draagster van de 
tradities van het Je Maintiendrai en vervulster van de wezen
lijke en enige roeping van dat Huis: de handhaving van de 
Nederlandse vrijheid. 

Daarom, Mijnheer de Voorzitter, kiezen mijn politieke 
vrienden en ik in volle overtuiging vóór de Koninginnedag, 
een volle vrije dag, als de enige en goede nationale feest- en 
bevrijdingsdag. 

De heer Weltcr: Mijnheer de Voorzitter! Ik stel er prijs op, 
mede namens mijn fractiegenoot, te verklaren, dat wij grote 
waarde hechten aan de handhaving van een nationale feest
dag ter herdenking van de bevrijding van Nederland in 1945. 
waaraan onverbrekelijk verbonden moet zijn de herdenking 
van hen, die in Nederland, in den vreemde, te land, ter zee 
en in de lucht, en vooral hen, die in Nederlandsch-Tndic 
het offer van hun leven brachten, opdat het Koninkrijk vrij 
zou zijn. Daarbij zullen niet te vergeten zijn de tienduizenden, 
behorende tot de inheemse bevolking van het voormalig 
Nederlandsch-lndië, van de verschillende stammen en volken, 
die dat land bewonen, de Javanen, Soendanezen, Madoc-
rezen, Ambonezen. Maleiers, Bataks, Dajaks, die Nederland 
trouw zijn gebleven tot in de dood. 

Mijnheer de Voorzitter! Zolang deze landen een staat
kundig bestaan hadden, hebben zij niet doorstaan de beproe
vingen, het leed en de rampspoed, die hen getroffen hebben 
in de jaren 1940 tot 1945. 

Het schijnt ons passend en waardig het eind van die door 
ons volk zo met eensgezindheid gedragen beproevingen en 
hen, die daarbij vielen, te herdenken op een wijze, die spreekt 
tot de verbeelding, en dat kan alleen door de herrijzing van 
Nederland te herdenken op een speciaal daarvoor bestemde 
dag. Er is te meer reden ons volk telkenjare in herinnering 
terug te roepen de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1940 
tot 1945 en het verlies van onze zelfstandigheid, hier en 
in Indië, omdat er nu alweer veel te veel de neiging bestaat 
het gebeurde en de daaruit te trekken lessen te vergeten en 
in beloften, afspraken en verdragen een waarborg te zien, 
dat het gebeurde zich niet zal herhalen. 
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Weker 
Het lijkt ons noodzakelijk ons volk telkenjare op een 

duidelijke, sprekende wijze te herinneren aan het gebeurde, 
opdat het daarin een aansporing vinde zich sterk en krachtig 
te maken ter bewaring van onze vrijheid. De prijs der vrij
heid is, naar een oude zegswijze, voortdurende waakzaam
heid. Daartoe kan de jaarlijkse herdenking van het herkrijgen 
van onze vrijheid krachtig bijdragen. 

Mijnheer de Voorzitter! Gezien tegen deze psychologische 
achtergrond zijn de economische bezwaren, die wel worden 
aangevoerd tegen het uittrekken van een afzonderlijke feest
dag ter herdenking van onze bevrijding, toch eigenlijk wel 
van een zeer betrekkelijk gehalte en dan druk ik mij voor
zichtig uit. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is voor ons allen een zedelijke 
plicht te vergeven hen, die ons zulk mateloos leed hebben ge
bracht, en dit in vele gevallen volstrekt onnodig. Alleen God 
weet, hoe ons dit moeilijk valt. Men kan en mag echter niet 
van ons verlangen, dat wij dit zouden vergeten. Het is daarom 
naar onze mening onze nationale plicht om telkenjare te her
denken in droefheid hen, die vielen voor onze vrijheid, en in 
blijdschap de herleving van het onafhankelijke en zelfstandige 
vaderland. 

De combinatie van die herdenking met de verjaardag van 
het Staatshoofd lijkt ons op redelijke gronden niet te verdedigen. 
Sinds wij een Koning hebben, is het een nationaal gebruik 
geweest, dat zijn verjaardag een feestdag is. Dit gebruik behoort 
te worden gehandhaafd, maar men moet het naar mijn mening 
niet combineren met de herdenking van de hcrkrijging van 
onze nationale zelfstandigheid, omdat men op die wijze beide 
feiten deprecieert en ze als het ware tracht op een koopje te 
herdenken. 

Ik wijk dus af van het standpunt van de heer Bruins Slot. 
Ik geloof, dat tegen dat standpunt veel is aan te voeren. Men 
moet naar mijn mening Oranje zien als het symbool van onze 
Staat en daarom herdenken wij de geboortedag van het hoofd 
van die .Staat. De 5de Mei is de viering van de herleving van 
de Staat, waarbij Oranje natuurlijk een rol speelt, echter niet 
in dezelfde mate als bij de herdenking van de geboorte van 
het hoofd van de Staat. 

Door verschillende sprekers is aangevoerd het bezwaar, dat 
er bestaat, indien wij in een zekere periode van het jaar te veel 
feestdagen achter elkaar zouden hebben: 30 April, 5 Mei en 
1 Mei voor onze socialistische medeburgers. Is dit eigenlijk 
niet wat zwaarmoedig en zwaarwichtig geredeneerd? Is er zo'n 
verschrikkelijk bezwaar tegen, dat aan het einde van de in ons 
vaderland zo verschrikkelijke winters ons volk drie dagen feest 
zou vieren'? Ik heb gewoond in landen, waar men elke maand 
2 feestdagen heeft; die volken waren zeer gelukkig. Waarom 
kunnen wij niet eens aan het einde van de winter en aan het 
begin van het betere seizoen 2 of 3 dagen feest vieren? Ik 
vestig er bovendien de aandacht op, dat ook Kerstmis en Nieuw
naar in een week tijds vallen. Is ooit het bezwaar aangevoerd: 
Wij moeten Kerstmis of Nieuwjaar afschaffen? Dit zijn ge
beurtenissen in het leven van het volk en van de mensen indivi
dueel, die zo gewichtig zijn, dat men daarvoor afzonderlijke 
feestdagen uittrekt. Dit zelfde zal moeten gebeuren ten aanzien 
van onze nationale feestdagen. 

Indien men het dan zo zwaarwichtig vindt, dat die drie dagen 
in één week vallen, waarom zoekt men dan niet een oplossing 
om dit te veranderen? Ik denk b.v. aan de oplossing, dat men 
de nationale bevrijdingsdag niet op 5, maar op 8 Mei viert. De 
8ste Mei is de dag van de capitulatie van de laatste restanten 
van het Duitse leger aan de Geallieerden. Zoeven is opgemerkt, 
dat de 5de Mei eigenlijk niet de datum is van de verkrijging 
van de vrijheid in Zuid-Nederland. Deze geldt voor Noord-
Nederland. Welnu, laten wij dan de 8ste Mei als nationale 
bevrijdingsdag nemen. 

Er is ook nog een andere mogelijkheid, die ik, zij het met 
enige schroom, toch nog ter sprake wil brengen. 

De verjaardag van onze huidige Koningin valt op 30 April. 
Dat is een dag, die in ons land, wat de omstandigheden van 
het klimaat betreft, niet tot de beste behoort. Er zijn andere 
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landen, zoals Engeland, waar men vele jaren de verjaardag 
van de Koning, die in December viel, heeft verschoven naar 
Juni, het midden van de zomer. Indien men het zo ver
schrikkelijk vindt, dat er twee of drie feestdagen in één 
week vallen, waarom zou men dan niet overwegen de ver
jaardag van de Koningin te verplaatsen naar 31 Augustus. 
een dag, die ons in een lange periode van vijflig jaar ver
trouwd is geworden als Koninginnedag. 

Ik meen dus, dat er zakelijke, morele en ethische argu
menten zijn aan te voeren voor handhaving van een afzon
derlijke feestdag voor onze nationale bevrijding. Op welke 
dag dit gesteld kan worden, is een tweede vraag. 

Zoeven is door de geachte afgevaardigde de heer Scheps 
een woord gesproken, dat mijn instemming heeft. De ge
achte afgevaardigde de heer Scheps beeft opgemerkt: Dit is 
geen aangelegenheid, waarover wij bij stemming kunnen be
slissen en waarover wij een uitspraak dienen uit te lokken. 
Daarbij spelen namelijk allerlei andere factoren een rol en 
deze kunnen de uitspraak beïnvloeden, zodat deze niet in 
overeenstemming is met de inzichten van de meerderheid van 
de Kamer. Ik ben het met de uitspraak van de heer Scheps 
volkomen eens. Het is trouwens ook niet nodig, dat er een 
uitspraak wordt gedaan, want als er cén ding zeker is, dan 
is het wel, dat de grote meerderheid van de Kamer begeert, 
dat een aparte dag wordt vastgesteld voor de herdenking 
van onze zelfstandigheid. 

Ik meen, dat het op de weg van de Regering ligt uil het
geen zij vanmiddag hier heeft vernomen haar conclusies te 
trekken en te zijner tijd aan de Kamer mede te delen, welke 
die conclusies zijn. Het zal niet te lang mogen duren. Deze 
zaak zal vóór de eerstkomende 5de Mei haar beslag moeten 
hebben gekregen. Indien het nodig mocht blijken, dat de 
fractievoorzitters de hoofden bij elkaar steken om met de 
Regering te overleggen, zou mij dit een gelukkige oplossing 
lijken. 

De heer Ritmeester: Mijnheer de Voorzitter! Bij de behande
ling van hoofdstuk IIA is er onzerzijds in de afdelingen bij de 
Regering met klem op aangedrongen, de viering van de 5de 
Mei te herstellen. Het besef, wat Nederland in de jaren 1940— 
1945 is overkomen, en de geweldige betekenis, welke de be
vrijding voor ons volk had, moeten in de eerste plaats zeer 
zeker bij de jeugd levend worden gehouden. Wij vrezen, dat 
dit op het ogenblik inderdaad niet in voldoende mate het 
geval is. De Regering heeft wel geantwoord, dat de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen telkenjare een 
circulaire zendt aan de verschillende inrichtingen van onder
wijs, met het verzoek op de 5de Mei aan de leerlingen te ver
tellen, wat ons land overkomen is, maar weet de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen wat naar voren wordt 
gebracht en op welke wijze dat geschiedt? Is er hiervoor enig 
richtsnoer en is er enige waarborg, dat inderdaad aan de 
Nederlandse jeugd op de scholen een en ander op zodanige 
wijze wordt verteld, dat zij ten volle van het gewicht en de 
betekenis van die dag doordrongen wordt'? Ik heb het gevoel, 
dat dit niet overal het geval is, dat dit niet overal het geval 
kan zijn, omdat uit de aard van de zaak rekening zal motten 
worden gehouden met de inslag van de verschillende docen
ten. Het is mij ook opgevallen, dat in al die tijd over de oorlog 
van Nederland van 1940 tot 1945 en over de bevrijding geen 
enkel behoorlijk schoolboek is verschenen. Mij dunkt, dat het 
in de eerste plaats de taak van de Regering had moeten zijn 
om daarvoor te zorgen, opdat wij dan weten, dat inderdaad 
die geschiedenis op de juiste wijze tot in een verre toekomst zal 
zijn vastgelegd. Het is mij ook bekend, dat op het ogenblik 
van de zijde van de Expoge, de Vereniging van Ex-politieke 
Gevangenen, bij de Regering pogingen worden aangewend om 
tot de uitgave van een dergelijk boekwerk te komen. 

Deze 5de Mei heeft voor mij een geheel andere inslag dan de 
verjaardag van H.M. de Koningin. Die verjaardag is een feest
dag voor ons volk; wij vieren die met grote vreugde en met 
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talrijk feestbetoon. Talrijke oranjeverenigingen zijn opgelicht 
of worden weer opgericht en zetten zich tot de viering van 
de/e dag. omdat daardoor de eenheid van ons volk zich kan 
demonstreren rond het Huis van Oranje. Een geheel andere 
dag is echter de 5de Mei. Daarom willen wij deze dag niet 
alleen zien als een feestdag, maar vóór alles als een her
denkingsdag, een dag van herdenking van al het leed. (tal over 
ons volk is gekomen, een dag, waarop in onze gedachte weer 
naar voren komt wat is gebeurd en waarop wij ons moeten 
voornemen, dat dit niet weer gebeuren zal. Wij moeten op die 
dag wijzen op alles, wat is geschied in de gijzelaarskampen, 
met de mensen, die weggevoerd zijn, op de ellende van de con
centratiekampen. Kortom, wij kunnen wijzen op alles, wat in de 
herinnering van ons Nederlandse volk moet blijven, opdat dit, 
en dit geldt vooral en zeker nog op dit ogenblik voor de con
centratiekampen, even sterk wordt gevoeld als het in die tijd 
werd gevoeld en doorgemaakt. Wanneer wij dc/e dag aldus 
aanvoelen, dan wordt het ook geen dag van feestbetoon, geen 
dag met allerlei optochten met vlaggen en wimpels, met aller
lei kinderspelen. Neen, dan wordt het een volledige her
denkingsdag, een dag van ernst. Dan zou ik er zelfs voor 
voelen, dat de avond van de 4de Mei verplaatst werd naar die 
dag om die daardoor te meer als herdenkingsdag bij ons volk 
te doen leven. Wij welen, dat in vele andere landen ook deze 
herdenkingsdagen worden gevierd; zo in België op de 8slc Mei. 
Ook in Frankrijk. Noorwegen, Zweden, Australië, Canada en 
Amerika wordt deze dag gevierd; alleen in Engeland viert men 
nog de herdenking van de 1 1de November 1918. Maar al die 
dagen blijven voor die volkeren nog andere dagen dan voor 
ons volk. Ons volk heeft een ander sentiment, in vele gevallen 
een ernstiger, en dit moet in dit geval vóór alles behouden 
blijven. 

Wanneer ik dit naar voren breng, voeg ik er aan toe, dat ik 
niet van gedachte ben. dat de Regering ernstig in gebreke is 
gebleven. Ik geloof, dat de Regering inderdaad wel gedaan 
heeft wat zij kon en moest doen om deze dag door hel volk te 
doen herdenken. Maar toch moet er meer stimulans van de 
Regering uitgaan. Nu komt het mij voor, dat het niet op de 
weg van de Kamer ligt om er op het ogenblik over te spreken 
of 5 Mei al dan niet een vrije dag moet zijn. Dit is in eerste 
instantie een zaak van de Regering. De Regering moet met 
werkgevers en werknemers overleg plegen om tot een gunstig 
resultaat te komen. Maar de Regering moet vóór alles in het 
oog houden — dat is heden in het Parlement ook wel naar 
voren gekomen —, dat men aan alle zijden deze herdenkings
dag niet wil missen en dat men die niet wil doen verwateren. 
Door de jaren heen zal deze dag bij het Nederlandse volk 
moeten blijven leven, zowel bij hen, die hem hebben beleefd, als 
bij hen, die na ons komen, omdat dit voor onze volkskracht en 
voor het bestaan van het Nederlandse volk van de grootste be
tekenis is. 

Dit is het. Mijnheer de Voorzitter, wat ik op het ogenblik de 
Regering op het hart zou willen drukker, zonder mij uit te 
spreken over de wijze, waarop het zal moeten gebeuren, want 
— ik herhaal — het is taak van de Regering om het volk 
te doen komen tot een goede beleving van deze dag. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De vergadering wordt voor enige minuten geschorst. 

De vergadering wordt hervat. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat de Commis-
siën van Voorbereiding voor de wetsontwerpen Instelling van 
een productschap voor vee en vlees, enz. (3343) en de ontwerp-
Wet tot regeling van de omroep (Omroepwet) (3344) hebben 
medegedeeld, dat zij gereed zijn haar vergaderingen aan te 
vangen. 
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Voorzitter 
Vervolgen» doel ik aan tic Kamer mede, dat de Centrale Af

deling met eenparigheid van stemmen heelt besloten, in de af
delingen te doen onderzoeken op Woensdag, 3 Maart a.s., des 
voormiddags te elf uur: 

de wetsontwerpen: 
Instelling van een productschap voor vee en vlees; Instelling 

van een productschap voor groenten en fruit; Instelling van 
een productschap voor siergewassen: Instelling van een pro
ductschap voor tuinbouwzaden; Instelling van een product
schap voor margarine, vetten en oliën: Instelling van een 
productschap voor gedistilleerde dranken; Instelling van pro
ductschappen en een hoofdproductschap voor akkerbouw
producten: Opheffing Bedrijfschap voor Vee en Vlees; Op
heffing Hoofdbedrijfschap voor Tuinbouwproducten en Be
drijfschap voor Groenten en Fruit: Opheffing Bedrijfschap 
voor Sierteeltproducten; Opheffing Bedrijfschap voor Tuin
bouwzaden; Opheffing Bedrijfschap voor Margarine, Vetten 
en Oliën; Opheffing Vakorganisatie Gedistilleerde Dranken; 
Opheffing Hoofdbedrijfschap en Bedrijfschappen voor Akker
bouwproducten (3343); 

de onlwerp-Wct tot regeling van de omroep (Omroepwet) 
(3344). 

Voorts deel ik aan de Kamer mede, dat de Centrale Afde
ling met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 

a. te verzenden naar een bijzondere commissie: 
het wetsontwerp Wijziging der Armenwet (3339); 

h. te verzenden naar een commissie van voorbereiding: 
het wetsontwerp Nieuwe regeling van de organisatie en 

procedure van de Centrale Raad van Beroep en de raden van 
beroep (Beroepswet) (3349); 

c. te verzenden naar de vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken de wetsontwerpen: 

Verbod van nieuwe inschrijvingen als bedoeld in artikel 1, 
lid 1. onder 2°, van de Trckhondcnwet 1910, Stb. 203 (3362): 

Gemeentelijke indeling van een nieuwe polder in het Sloe 
(3363): 

Instelling van een gemeente Emmeloord (3370); 

d. te verzenden naar de vaste Commissie voor Oorlog en 
Marine de wetsontwerpen: 

Wijziging van de Pensioenwet voor bet personeel der Ko
ninklijke marine-reserve 1923 en de Pensioenwet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1923 (3358); 

Goedkeuring van het Protocol van Parijs van 28 Augustus 
1952 nopens de rechtspositie van internationale militaire hoofd
kwartieren, ingesteld uit hoofde van het Noord-Atlantisch 
Verdrag (3373): 

e. te verzenden naar de vaste Commissie voor Econo
mische Zaken: 

het wetsontwerp Wijziging van de Wet op de Bedrijfsorua-
nisatie (3359); 

ƒ. te verzenden naar een commissie van voorbereiding: 
het wetsontwerp Instelling van een bedrijfschap voor de 

steenkolenmijnindustrie (3368); 

,t,'. te verzenden naar een bijzondere commissie: 
het wetsontwerp Instelling van een openbaar lichaam voor 

de Zuidelijke Usselnieerpolders (3369). 

Ik stel voor, aan de orde te stellen tegen Dinsdag 23 Februari 
a.s., des namiddags te één uur, de wetsontwerpen: 

Naturalisatie van Walter Leopold Baer en 20 anderen (3101): 
Wijziging van hoofdstuk IV der Rijksbegroting voor het 

dienstjaar 1952 (Verschillende onderwerpen) (3240); 
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Wijziging van de Tarieven van gerechtskosten in strafzaken; 

Wijziging van het Tarief van justitiekosten en salarissen in 
burgerlijke zaken (3286); 

Nadere wijziging van de wet van 27 November 1947 (Stb. 
H 394), houdende nieuwe regeling van de bezoldiging der 
militair-rechterlijke ambtenaren (3092); 

Vaststelling van een maaswiidte van zeevisnetten en van 
rhinimummaten op sommige zeevissoorten (2134); 

Wijziging van hoofdstuk VI der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1952 (Verschillende onderwerpen) (3270); 

Wijziging van de Wet van 15 December 1917 (Stb. 700) 
tot regeling van het hoger landbouwonderwijs (3271); 

Wijziging van de hoger-onderwijswet (3272), 
de laatste twee wetsontwerpen, indien hieromtrent eindverslag 

zal zijn uitgebracht; 
het Verslag van het bezoek van de vaste Commissie voor 

het Onderwijs aan Rijkskampen en -internaten voor sociale 
jeugdzorg, benevens het Memorandum van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, naar aanleiding van 
het rapport van de Commissie Kampwerk Sociale Jeugdzorg 
(2371); 

het wetsontwerp Invoering van nieuwe rijksdaalders en 
guldens (3028), dit wetsontwerp, indien hieromtrent eindverslag 
zal zijn uitgebracht; 

de wetsontwerpen Goedkeuring van het Verdrag van Genève 
voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, 
zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, van 12 Augus
tus 1949; Goedkeuring van het Verdrag van Genève voor 
de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schip
breukelingen van de strijdkrachten ter zee, van 12 Augustus 
1949: Goedkeuring van het Verdrag van Genève betreffende 
de behandeling van krijgsgevangenen, van 12 Augustus 1949; 
Goedkeuring van het Verdrag van Genève betreffende de be
scherming van burgers in oorlogstijd, van 12 Augustus 1949; 
het ter berechting overleveren van oorlogsmisdadigers; Wijzi
ging Wetboek van Strafrecht (Bescherming Rode Kruis teken); 
Wijziging Wet op de Krijgstucht; Wijziging Wetboek van 
Militair Strafrecht: Wijziging Regtspleging bij de Landmagt; 
Wijziging Regtspleging bij de Zeemagt (Rode-Kruisverdragen) 
(2511). indien hieromtrent eindverslag zal zijn uitgebracht. 

Voorstel van de heer Romme c.s. tot wijziging van het 
Reglement van Orde der Kamer (3048), indien omtrent dit 
voorstel eindverslag zal zijn uitgebracht. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Voorts stel ik voor, aan de orde te stellen 
bij de aanvang der openbare vergadering op Woensdag 24 
Februari a.s., des namiddags te één uur: 

de interpellatie van de heer Reuter in zake de uitwerking 
van de huurverhoging en de compensatiemaatregelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Tenslotte stel ik voor, aan de orde te stellen 
na afloop van de openbare vergadering op Woensdag 24 
Februari a.s., ter behandeling in comité-generaal: 

Raming van de kosten van het onderzoek der Enquête
commissie Regeringsbeleid 1940—1945 in het dienstjaar 1954 
(3338). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de voortzetting van de beraadslaging over de 
viering van de Nationale Feestdag. 

De heer Drces, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken: Mijnheer de Voorzitter! De gedachtenwisseling in 
deze Kamer en de beweging, die ook in ons volk is ontstaan 
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omtrent de wijze van viering van de 5de Mei, hebben een 
verheugend element in zich, nl. dat ons volk zich nog weer 
eens voluit rekenschap geeft van de ontzaglijke betekenis, 
die de bevrijding van ons land en de beëindiging van de 
oorlog .met Duitsland hebben gehad, zich er nog weer eens 
rekenschap van geeft — zoals verschillende geachte afge
vaardigden hebben onderstreept —, welke waarde het voor 
ons heeft, dat wij weer leven ook in geertelijke vrijheid. 

Mijnheer de Voorzitter! Velen zullen, mèt de geachte afge
vaardigden, die daarvan speciaal hebben gewaagd, erkennen, 
dat dit het waardevolste is van hetgeen de bevrijdjrig ons 
bracht. 

Minder verheugend is het natuurlijk, dat deze gcdachtcn-
wisseling zich moet bewegen om een meningsverschil, een 
controverse, over de wijze, waarop de bevrijding zal worden 
herdacht. Ik geloof niet, dat die controverse door de Rege
ring in het leven is geroepen. Het is zo, dat ook de Rege
ring door de feiten daarvoor eenvoudig is gesteld. Ik hoop 
dat nader toe te lichten. Ook dat meningsverschil behoeft 
intussen op zich zelf niet zo bezwaarlijk te zijn. Ik kan mij 
zeer goed voorstellen, dat men hierover verschillend denkt. 
Wat ik echter wèl een ernstig bezwaar acht, is dit, dat her
haaldelijk zo verkeerd wordt voorgesteld wat er verleden jaar 
is gebeurd en verder waarschijnlijk staat te gebeuren, en dat 
ook de motieven, die daartoe hebben geleid, in verdenking 
worden gebracht. Dat is vandaag in deze Kamer minder 
gebeurd dan anders weleens is geschied en ook buiten deze 
muren pleegt te geschieden, maar de heer Gortzak heeft toch 
nog weer eens gesproken over onze afhankelijkheid van 
buitenlandse Mogendheden en het bondgenootschap met 
Duitsland, die er toe zouden leiden, dat men aan de bezet
tingstijd en de bevrijding eigenlijk liever niet zou worden 
herinnerd. 

In de gedachten omtrent de betekenis ook van het vraag
stuk, waarover het gaat, heerst bij sommigen soms veel ver
warring. Een hoogleraar, een tegenstander van de E.D.G., 
die ik overigens zeer waardeer, heeft b.v. geschreven, dat 
het niet onbegrijpelijk is, dat men, nu men aan de E.D.G. 
wil medewerken, de herdenking van de gevallenen on de 
5de Mei eigenlijk niet meer aandurft. En dat, terwijl de 
herdenking van de gevallenen in feite nimmer op de 5de Mei 
heeft plaats gehad. Deze hoogleraar, die zo vervuld is van 
de 5de Mei, geeft er zich geen rekenschap van, dat de her
denking van de gevallenen steeds op de 4de Mei plaats had 
en dat op geen enkele manier ook maar de suggestie is ge
geven, dat daaraan zou worden geraakt! 

Ook hieruit blijkt, welk een verwarring er soms bestaat 
over hetgeen er in werkelijkheid aan de hand is wat betreft 
de motieven en gedachten. Dat degenen, die verleden jaar de 
Regering hiertoe hebben geadviseerd, en de Regering zelf enig 
motief zouden hebben om niet meer herinnerd te willen wor
den aan bezetting, verzet en bevrijding, staat wel zeer ver 
van de werkelijkheid en wordt door een reeks van feiten 
weersproken, weersproken reeds door de omstandigheid, dat 
wij de herdenking van de slachtoffers voluit willen hand
haven, weersproken door de hoedanigheid van degenen, die 
verleden jaar aan dit advies hebben medegewerkt, waartoe 
ook mensen behoorden, die de meest actieve verzetsstrijders 
waren, weersproken ook door de handelingen van leden van 
het Kabinet, ook van mij zelf. Er gaat nauwelijk een jaar 
voorbij, waarin ik niet op 4 of 5 Mei of op beide dagen 
spreek over wat er geschied is, waarbij ik geen blad voor 
mijn mond neem. Ik heb ook in de loop van dit jaar hel 
woord gevoerd, o.a. bij de bevrijdingsfeesten in Eindhoven 
op 17 September, toen de fakkel, in Bayeux ontstoken, per 
estafette werd overgebracht en het bevrijdingsvuur werd ont
stoken. Ik heb gesproken bij de onthulling van het prachtige 
verzetsmonument in Enschede, ik heb gesproken op de schiet
baan te Amersfoort, waar zoveel slachtoffers zijn gevallen, 
en op de erebegraafplaats in Bloemendaal. Niemand, die 
maar iets van mij heeft gehoord, zal de indruk hebben ge-
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kregen, dat ik ook maar het minste verlangen heb te doen 
vergeten wat er in die jaren is geschied. 

Het gaat over de wijze van herdenking van de bevrijding. 
Men spreekt daarbij nu ook van een disqualificatie en van 
een discriminatie van de bevrijdingsdag. Dit is ook gedaan 
in de kring van personen, die mede geadviseerd hebben deze 
verandering aan te brengen. Indien dit een disquaiificatie 
en een discriminatie is, was er vroeger een disqualificatie en 
een discriminatie van de Koninginnedag, want daarvoor gold 
niet de mogelijkheid in het vrije bedrijf van een halve vrije dag, 
die gegeven kon worden buiten de zes vacantiedagen. die aan
eengesloten moesten worden genomen, en de zes snipper-
dagen. Ik kan, zoals ik heb gezegd, mij heel goed voorstellen, 
dat er meningsverschil is, maar ik geloof toch, dat men goed 
zal doen zich dan te richten op wat het werkelijke punt in 
«Je gcdachtenwisseling moet wezen. 

Ik stel dus eerst vast. dat het de bedoeling is de herdenking 
van de gevallenen voluit te handhaven, een herdenking, omvat
tende, zoals de heer Welter heeft aangegeven, allen, die in de 
grote worsteling, of die nu in het Westen of in het Oosten heeft 
plaats gehad, zijn gevallen, zoals ook het nationale monument 
in Amsterdam mede aan hen is gewijd. 

Laat ik er bij zeggen, dat er onder de vele voorstellen, die 
de Regering in de loop der jaren hebben bereikt, ook een voor
stel is geweest de herdenking te stellen op de dag in Augustus 
van de capitulatie van Japan. Uit een oogpunt van het Konink
rijk zou, indien het Koninkrijk ongebroken was gebleven, daar
voor in beginsel te zeggen zijn geweest, maar ik neem aan. dat 
niemand dit onder de gewijzigde verhoudingen gewenst zou 
vinden. 

Het is verder de bedoeling, dat de 5de Mei duidelijk het 
karakter blijft dragen van een herdenkingsdag van de bevrijding. 
De heer Gortzak heeft gezegd: Dit moet niet alleen gebeuren 
door het uitsteken van vlaggen op de openbare gebouwen. 
Natuurlijk niet, Mijnheer de Voorzitter, ik hoop, dat ook de 
particulieren zullen vlaggen. Maar bovendien — ik kan niet 
veel nieuws zeggen: wij hebben dit allemaal duidelijk doen uit
komen — is met de radioverenigingen overlegd, dat zij de 5de 
Mei door de radio zullen wijden aan de herdenking van be
zetting, verzet en bevrijding, leder, die de radioherdenking van 
de ramp van de eerste Februari van verleden jaar heeft gehoord, 
zal er zich nog eens bewust van zijn geworden welke betekenis 
een herdenking door de radio heeft. Men kan dit natuurlijk niet 
elk jaar doen op dezelfde ontroerende en treffende wijze, waar
op het dit jaar is gebeurd ten opzichte van de watersnood
ramp, maar wanneer wij uitdrukkelijk vragen, dat de radio-
verenigingen die dag zullen laten beheersen door die herden
king, dan kan men onmogelijk zeggen, dat de 5de Mei niet 
als bevrijdingsdag zou worden herdacht. Dan is daarmede 
reeds het algemeen kader voor een herdenking geschapen en 
worden er veel meer mensen bereikt dan door enige organisatie 
van grote bijeenkomsten. 

Wanneer men over de jeugd spreekt, dan stel ik nog eens, 
dat uitdrukkelijk is verzocht, dat op de scholen aan die leer
lingen, die daarvoor rijp zijn, de betekenis zal worden geschetst 
van wat de strijd en de vrijheid voor ons land hebben betekend. 
De Regering beslist niet, of de scholen op de 5de Mei vrij zijn 
of niet, maar zij heeft wel aan de scholen uitdrukkelijk ge
vraagd daaraan volle aandacht te geven hetzij op 4 of op 5 Mei. 

De geachte afgevaardigde de heer Ritmeester heeft in dit 
verband gesproken over de wenselijkheid, dat er een goed 
boekje over zal komen. Hij vraagt: waarom heeft de Regering 
daarvoor niet gezorgd.' Dit is een gevoelig punt uit een oog
punt van de vraag met betrekking tot de vrijheid der scholen. 
Ik geloof, dat ook t.a.v. de betekenis van oorlog en bevrijding 
men zal willen, dat men zelf in de gelegenheid is vast te stellen 
op welke wijze dat geschiedt. Intussen is het mogelijk, dat b.v. 
in verbinding met organisaties, die uit het verzet zijn voort
gekomen — de geachte afgevaardigde noemde de Vereniging 
van ex-politieke gevangenen —, overlegd zal worden in hoeverre 
zekere suggesties in dit opzicht kunnen worden gedaan, maar 
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hel st;t;it aan de schoolbesturen te beslissen hoe het zal ge
sel', ieden. 

De vraag dus, die aan de orde is, is deze: of op 5 Mei een 
halve dan wel een hele extra vrije dag zal worden gegeven, 
die niet verrekend zal worden met de 6 achtereenvolgende 
vacantiedagen of de 6 snipperdagen, wat in het algemeen de 
regeling is van de arbeidersvacantie in het vrije bedrijf. Tot 
nog toe bestond dat niet voor Koninginnedag. Ik zeg nog eens: 
als die extra-dag of halve dag niet wordt gegeven, betekent 
dat niet, dat 5 Mei geen feestdag meer zou zijn; evenmin als 
de Koninginnedag geen feestdag was, toen daarvoor die ver
gunning door de Rijkshcmiddeiaars niet was gegeven. 

Hoe is deze kwestie nu gerezen? Ik hoop, dat de geachte 
afgevaardigden, die hierover het woord hebben gevoerd en aan 
wier betoog ik volle aandacht geschonken heb, mij ten goede 
zullen houden, dat ik niet zozeer op alle opmerkingen afzon
derlijk antwoord als wel meer een algemeen beeld geef, waarin 
toch naar mijn mening de beantwoording van die opmerkingen 
besloten ligt. 

Vooreerst, er is herinnerd aan de eerste jaren na de be
vrijding, aan de moeilijke omstandigheden, waarin ons volk 
toen verkeerde. Toen ging het zeker niet om de vraag van 
geld en winst en of de bedrijven het financieel konden lijden. 
Het ging — daarop is gewezen door verschillende geachte afge
vaardigden, o.a. de heren Koersen en Scheps —- om de grote 
nood, die bij ons volk heerste, letterlijk op elk gebied. De nog 
steeds heersende woningnood, maar toen vooral de noodzaak tot 
herstel van beschadigde woningen, de nood op het gebied van de 
textiel, schoeisel, kolen. Het ging om het onmiddellijk gebrek 
van ons volk en de oproep was: werken, werken, werken, ook 
op sommige dagen, die wij toch als feestdagen wilden vieren. 
Men moet daarbij bovendien bedenken, dat indertijd was 
ingevoerd, vrijwel over de gehele linie, de regeling van de 
6 vacantiedagen en de 6 snipperdagen, die, hoe beperkt ook 
n:>g, voor verreweg de meeste arbeiders een verruiming van 
hun vrije dagen betekende en waarbij gesteld is: uit die 6 snip
perdagen kunt gij de vrije dagen nemen voor de verschillende 
feestdagen, waaraan gij wilt deelnemen. Maar nadat eerst vrij 
is gegeven vanaf 4 uur des middags, opdat men aan de avond
feesten kon deelnemen, is vanaf 1949 en daarna tot 1952 toe 
voortdurend op 5 Mei vergunning gegeven voor een extra 
halve dag. Men meent, dat er een sterke wisseling is geweest, 
maar in feite is 4 jaren achtereen precies dezelfde regeling 
geldig geweest. 

Een halve dag kon vrij worden gegeven zonder verrekening. 
De Regering heeft getracht daaraan vast te houden, terwijl zij, 
als er in het bedrijfsleven overeenstemming over kwam, bereid 
zou zijn tot een hele dag over te gaan, maar voortdurend, van 
het eerste jaar af. waarin de Koninginnedag en de Bevrijdings
dag dicht bij elkaar kwamen te liggen, heeft zij van allerlei 
kanten het betoog gekregen, dat dit bezwaren opleverde. 

Ik heb met een zeker genoegen de opgewekte beschouwing 
van c!e geachte afgevaardigde de heer Wclter gehoord, die zeide: 
waai om zou men niet enige dagen achter elkaar of dicht bij 
elkaar feest vieren? Kerstmis en Nieuwjaar lopen elkaar toch 
ook niet in de weg. 

Wat in de betogen steeds terugkomt, is dit: gemeentebesturen, 
feeslcomité's, f eest verenigingen c.d. stonden voor de vraag om 
aan elkaar verwante feestelijkheden te organiseren op dagen, 
die dicht bij elkaar lagen. 

Ik moet er in dit verband even op wijzen, hoc de dingen ge
lopen zijn om de houding van de Regering duidelijk te maken. 

Al in 1948 kregen wij van verschillende kanten — ik noem 
als voorbeeld de Zwolse gemeenschap — betogen over het be
zwaar, dat men kort op elkaar volgend zou hebben 30 April, 
! Mei, waarop een deel van het volk een vrije dag neemt 
en feest viert, en 5 Mei. Er werd op aangedrongen 31 Augustus 
te nemen als nationale feestdag, waarop ook de bevrijding zou 
worden gevierd. Dat is herhaaldelijk besproken. 31 Augustus 
1945 is gevierd als nationale herdenkingsdag, bepaald ook als 
herdenking van de bevrijding. Op 5 Mei was het spontane 
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vreugdebetoon geweest en op de verjaardag van Koningin Wil-
helmina is gesteld: laten wij er voor ditmaal gezamenlijk over 
het gehele land een nationale herdenkingsdag van maken, ook 
van de bevrijding. 

Er is tevens onmiddellijk afgesproken, dat dit niet zou zijn 
een blijvende viering van de bevrijding en dat deze zou worden 
gesteld op 5 Mei. Het is duidelijk, dat dit toen niet uit een 
oogpunt van dicht op elkaar vallen van dagen moeilijkheden kon 
opleveren. Het is ook een aanwijzing, dat het toenmalige Kabi
net er prijs op stelde, dat dit zou geschieden. 

Ik wil thans even komen op de gedachte: waarom kan Konin
ginnedag niet op een andere dag worden gevierd? Dat is her
haaldelijk in beschouwing genomen. Men heeft wel aanbevolen 
er evenals in Engeland een vaste fictief geworden dag voor te 
nemen. Terugkeer naar 31 Augustus lijkt mij uitgesloten. Dit 
is geen beroep op Koninklijk gezag, maar ik mag misschien 
wel even tot uitdrukking doen komen, dat Prinses Wilhelmina, 
die sedert het moment, waarop zij van de troon afstand heeft 
gedaan, zoveel mogelijk buiten het publieke leven en de ver
antwoordelijkheid wil blijven, naar mijn mening niet gaarne 
zou zien, dal men die dag weer maakte tot hetzij Koninginne
dag, hetzij de Bevrijdingsdag. 

Er is ook door de aandrang, welke er van de zijde van ge
meentebesturen, organisaties e.d. voortdurend kwam, wel over 
gedacht om de verjaardag van de Koningin in plaats van op 
30 April te vieren op de dag van de inhuldiging in September, 
ook in verband met de weersgesteldheid. Die hebben wij natuur
lijk ook in September niet in de hand, maar in April is het toch 
vaak wel killer dan in September. Daartegen is het bezwaar 
gerezen, dat men dan tweeërlei viering zou krijgen en dat men 
in Nederland toch niet zou nalaten op de dag, dal H.M. de 
Koningin werkelijk jarig is, die verjaardag te vieren. 

In 1949 is weer van verschillende zijden de vraag gesteld, of 
men niet tot een samentrekking zou kunnen komen. Toen heb 
ik een ogenblik de gedachte geopperd, die later weer is terug
gekeerd, of wij niet op de 5de Mei in plaats van op de 4de Mei 
de herdenking van de gevallenen zouden kunnen stellen en op 
die manier de 5de Mei op een andere wijze tot herdenkingsdag 
zouden kunnen maken. 

Daarvan ben ik zelf teruggekomen, omdat als wij de her
denking van de gevallenen, ook al heeft die op 5 Mei hier en 
daar wel plaats, oolc van geallieerde zijde, algemeen zouden 
maken, het zou insluiten, dat wij op 5 Mei de vlag halfstok 
zouden hangen, en ik heb het een onaanvaardbare gedachte 
gevonden, dat wij het halfstok vlaggen op 5 Mei zouden doen 
plaats vinden op de dag der bevrijding. Daarop is afgestuit de 
gedachte: maak van de 5de Mei iets anders dan een dag met 
een feest, maak het een herinneringsdag. 

In de brief, die ik toen aan mijn collega's heb geschreven 
voor het overleg, dat wij zouden voeren, heb ik gezegd: .,WiI 
men de 5de Mei als nationale feestdag handhaven, dan zal van 
Overheidswege, inzonderheid door de gemeentebesturen, een 
werkelijke viering zijn te stimuleren". 

In dat jaar is een advies ingewonnen van de elf grootste 
gemeenten van het land over de vraag van de viering van 
Koninginnedag-bevrijdingsdag. Zeven van de elf geraadpleegde 
gemeenten, nl. Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Groningen, 
Enschede, Tilburg en Nijmegen, voelden voor de gedachte om 
die twee dagen te doen samenvallen om de viering van de 
Koninginnedag en de bevrijding, in zoverre het betreft het vrijaf 
geven, op één dag te stellen. Niet alle gemeenten wilden het 
doen op 30 April. Amsterdam stelde voor het te doen op 5 Mei, 
maar zeven van de elf gemeenten zagen bezwaren in de twee 
feestdagen. Er was onderling wel enig verschil. Rotterdam b.v. 
opperde de gedachte om de vijfde Mei tot herdenkingsdag van 
de gevallenen te maken. 

Hieruit spreekt toch wel, dat het maar niet een bedenksel 
van de Regering is geweest, maar dat er tekenen waren om dit 
ernstig te overwegen. 

De Regering heeft toen niettemin gemeend daartoe niet tot 
een verandering te moeten overgaan. 

TWEEDE KAMER 
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Minister Drees 
Het volgend jaar — elk jaar komt die zaak aan de orde; 

niet de Regering veranderde van standpunt; de Regering heeft 
gezegd: laten wij blijven bij de regeling, die wij hebben — 
schreef op 21 November 1950 de Rotterdamse Gemeenschap, 
die elk jaar door B. en W. wordt belast met het organiseren 
van de viering èn van de Koninginnedag èn van de nationale 
feestdag, dat zij hoopte, dat de verschillende argumenten, die 
/ij aanvoerde tegen een dubbele viering, althans door de grote 
gemeenten naar waarde zouden worden geschat en vroeg het 
comité de viering, en dan met een volle vrije dag, op Koninginne
dag te doen plaats hebben. De Ministerraad is echler weer 
gebleven bij de beslissing, die in 1948 was genomen. 

Verschillende organisaties, gemeentebesturen en personen, 
die eerst op verandering aandrongen, zijn inmiddels van ge
dachte veranderd en maken de Regering thans verwijten. Een 
Regering moet op zulke dingen nu eenmaal bedacht zijn en 
dat aanvaarden. 

Tenslotte is verleden jaar de Slichting van den Arbeid met een 
verzoek gekomen om het vrijgeven van een halve dag te ver
plaatsen van 5 Mei naar 30 April. Wij hebben gemeend, dal 
niet in overweging te moeten nemen zonder advies in te winnen 
van degenen, die geacht kunnen worden in sterke male bij het 
verzet betrokken te zijn geweest. Ik heb in de stukken kortheids
halve van verzetsorganisaties gesproken. Men is daarover ge
vallen. Natuurlijk zijn er thans geen verzetsorganisaties meer, 
maar organisaties, voortgekomen uit het verzet. 

Naast de Stichting van den Arbeid zijn voor een vergadering 
hiervoor uitgenodigd de Nationale Federatieve Raad van het 
Voormalig Verzet, de Stichting 1940—1945. de Vereniging van 
Hx-Politieke Gevangenen, vertegenwoordigd door haar voor
zitter en secretaris, het Comité Nationale Herdenking, dat in 
het algemeen de herdenking van de slachtoffers regelt, maar 
dat wij hierin ook hebben gekend, en de Nederlandse Jeugd-
gemeenschap, omdat in het bijzonder ook de jeugd hierbij een 
rol speelt. Ik besef, dat ik eigenlijk niets nieuws zeg, maar ik 
wil nog eens deze dingen onderstrepen tegenover alle verwijten, 
die zijn ingebracht. Behalve de Nationale Federatieve Raad 
van het Voormalige Verzet hebben alle vertegenwoordigers van 
deze verenigingen en instellingen zich tenslotte verenigd met de 
gedachte, dat de dag, waarop zou worden vrijgegeven, zou 
worden gesteld op 30 April. Kan men zich nu indenken. Mijn
heer de Voorzitter, dat degenen, die daar als vertegenwoor
digers van die verenigingen zijn opgetreden, ook al hebben, 
loen later bleek, dat deze gedachten in hun kring geen instem
ming vond, misschien niet allen, altijd geheel en al duidelijk doen 
blijken, dat zij wel met die gedachte hadden ingestemd, daarbij 
geleid zijn door enige wens om de bevrijding niet te herdenken? 
Kan men aannemen, dat deze mensen daarbij verkeerde mo
tieven hebben gehad? Wat is de gang van zaken hier geweest? 
De organisaties, aangesloten bij de Stichting van den Arbeid, 
hadden in het gehele land inlichtingen ingewonnen over de 
wijze, waarop deze zaak liep. Gebleken was, dat in grote 
delen van het land de viering van die dag niet lot haar recht 
kwam, dat op die bevrijdingsdag niet altijd een halve dag 
vrij werd gegeven en dat ook waar dat wel het geval was 
er nauwelijks voor het houden van feestelijkheden gebruik van 
werd gemaakt. Gebleken is ook, dat in vele gevallen, waarin 
arbeiders vacantiebonnen kregen voor die halve vrije dag, zij 
bleven doorwerken om het geld uitbetaald te krijgen. Daarbij 
bleek voorts, dat deze gang van zaken in bepaalde streken van 
het land, vooral in het zuiden en het oosten, mede werd veroor
zaakt doordat men de eigen bevrijdingsdag van de streek of de 
stad op zeer nadrukkelijke wijze vierde. Men kan dit critiseren, 
maar het feit is niet te ontkennen en het is ook wel begrijpelijk. 
Ik heb b.v. zelf in Eindhoven gezien, welk een groot feest het 
daar is, als men de dag herdenkt, dat de parachutisten boven 
de stad neerdaalden en de bevrijding van de stad werkelijkheid 
werd. Daarbij gaat het om een andere dag dan de 5de Mei, 
ook al zal men 5 Mei natuurlijk erkennen als de dag, waarop 
de bevrijding van geheel ons land een feit werd. Ik wil in dit 
verband nog opmerken, dat de betrokken organisaties op die 
bijeenkomst, die ik heb genoemd, vroegen op de 30ste April 

een gehele dag vrij te doen geven. Aan die wens een gehele dag 
vrij te doen geven, is toen geen gevolg gegeven. Daaromtrent 
werd op dat moment in de Stichting van den Arbeid, waaraan 
wij de regeling van tic zaak, wat de kant van de arbeidsvoor
waarden betreft, zoveel mogelijk overlaten, geen overeenstem
ming bereikt. Dit jaar is dit wel het geval en zal op 30 April 
wel de gehele dag worden vrijgegeven. Ik heb aan de Stichting 
van den Arbeid verzocht, hieraan geen officiële publiciteit te 
geven, voordat de Kamer zich hierover kon uiten, opdat men 
niet in de mening zou komen te verkeren, dai de Stichting van 
den Arbeid deze /aak wilde forceren voordat de Volksvertegen
woordiging zich hierover nader kon uitspreken en met de 
Regering hierover van gedachten had gewisseld. 

Mijnheer de Voorzitter! Het motief ten deze is dus geweest, 
dat hei met het organiseren van feestelijkheden op twee dagen, 
die /o dicht bij elkaar liggen, niet zo goed loopt en dat hel 
vieren van de bevrijdingsdag op de 5de Mei in hel algemeen 
in het land niet zo tot ontwikkeling is gekomen als wij gaarne 
hadden gezien en gewild. Men vreesde, dat de dag op deze 
wijze geleidelijk zou verlopen en dat juist daardoor aan de 
herdenking van de bevrijdingsdag te kort zou worden gedaan. 
Wij hebben gemeend, dat wij het daarom beier op een andere, 
scherper omlijnde wijze konden regelen, waardoor deze her
denking stellig wel gehandhaafd zal kunnen worden. Nu sluit 
dit inderdaad in, dat men verwacht, dat in hei algemeen de 
dagfeeslelijkheden in de eerste plaats zullen worden georga 
niseerd op de Koninginnedag en dat daarbij ten volle lol 
uiting zal komen wat genoemd is in de gedachtenwisseling, 
o.a. door de geachte afgevaardigde de heer Koersen, de dub
bele doelstelling. Geheel gelijk zijn, wat ook veranderd is in 
Nederland, de gevoelens ten opzichte van de monarchale ge
dachte natuurlijk niet. Niemand hier kant zich leizen ons Vor
stenhuis, maar desondanks liggen - wij hebben hel ook even 
kunnen opvangen in de gedachtenwisseling de gevoelens ten 
opzichte van het monarchale beginsel nog wel enigszins ver
schillend. Ik geloof echter, dat na de geschiedenis van 1940 
lot 1945, na deze oorlog en na de wijze, waarop het verzet 
is gevoerd en is aangewakkerd door ons Vorstenhuis, in de 
eerste plaats door Koningin Wilhelmina, die algemeen de 
Moeder van het Verzet is genoemd, maar ook door Koningin 
Juliana, toen Prinses Juliana, niemand in Nederland het ge
voelen zal zijn toegedaan: men kan die herdenking met die 
dubbele doelstelling, de viering van de Koninginnedag en de 
herdenking van de waarde van de bevrijding en van het ver
zet niet tot haar recht doen komen. 

.Mijnheer de Voorzitter! Ik heb doen uitkomen, dal de Re
gering, nadat wij jarenlang voor dit probleem waren geplaatsl 
en aan ons standpunt hadden vastgehouden, verleden jaar heeft 
gemeend, deze stap te moeten doen. Nu deze beslissing gevallen 
is na raadpleging van zoveel instanties — waar de extra vrije 
dag formeel een zaak van arbcidersvoorwaardcn was, heeft de 
Stichting van den Arbeid zich tot de Regering gewend, maar 
daarbij is het niet gebleven — kan de Regering thans bezwaar
lijk overstag gaan. 

Men moet nu de ontwikkeling, die de dingen op deze wijze 
zullen nemen, aanzien. Wanneer echler bij de bevolking, spe
ciaal ook bij de arbeidersbevolking, de wil leeft, op die 5de 
Mei wel feest te vieren en te demonstreren de gevoelens van 
vreugde over de bevrijding en de herinnering ook aan het 
verzet, dan gaat dit niet in tegen iets, dat de Regering zou 
wensen. Men heeft de mogelijkheid van het brengen van het 
offer van een snipperdag. die men ook op andere wijze zou 
kunnen besteden. Men heeft de mogelijkheid zijn gevoelens 
hiermede Ie uiten. Hierbij kan dan blijken, of de vrees, die 
verleden jaar bestond, namelijk, dai die dag geleidelijk zou 
verlopen, eventueel voor bepaalde delen, misschien voor 
grote delen, van ons land onjuist is geweest. De vrijheid daar
toe bestaat ten volie en die viering zal dan vervat zijn in het 
kader van volledige herdenking van bezetting en bevrijding 
door middel van de radio, die het machtigsie middel is om 
tot het gehele volk te spreken. 
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Minister Drees e. a. 
Mijnheer de Voorzitter! Men zal hebben begrepen, dat de 

Regering het ook niet vanzelfsprekend vond, de/c weg in te 
slaan, en meningsverschil hierover kan verstaan, maar ik ge
loof, dal het verkeerd zou zijn en schade zou doen juist aan 
het karakter van de herdenking van de bevrijding, indien deze 
kwestie zou worden uitgestreden op een wijze, alsof men van 
de ene zijde wel en van de andere zijde niet zou beseffen de 
grote betekenis van deze periode in de geschiedenis van 
ons volk. 

De heer Scheps: Er prijs op stellende, Mijnheer de Voor
zitter, dat er tot het einde toe klare wijn wordt geschonken, 
moeten wij de opmerking maken, dat, wanneer van de zijde 
van de fractie van K.V.P. instemming betuigd was met een 
poging om te komen tot een viering van de 5de Mei, wij dan, 
aannemende, dat wij ook andere stemmen vóór zouden krijgen, 
zouden hebben ingediend de motie, luidende: 

„De Kamer, 
van oordeel, dat de 5de Mei in zijn geheel als nationale 

feestdag dient te worden gevierd, 
nodigt de Regering uit te bevorderen, dat de arbeid 

alom en zoveel mogelijk zal worden stil gelegd, en ver
wacht van de Regering, dat Zij het Rijkspersoneel vrijaf 
zal geven.". 

Die motie zou dan onze handtekening hebben gedragen en 
zij zou, aannemende, dat de geachte afgevaardigde de heer 
Koersen het er mede eens was, als tweede handtekening die 
van de geachte afgevaardigde de heer Koersen hebben kunnen 
dragen. De volgorde had trouwens ook andersom kunnen zijn. 
Voorzover onze inlichtingen gaan, is de fractie van de K.V.P. 
niet bereid dat standpunt te delen. Het verheugt ons, dat wij 
moeten vaststellen, dat de geachte afgevaardigde de heer 
Tilanus zo goed conclusies kan trekken uit de woorden van de 
heer Koersen, doch de verwarring, die wij hier en daar be
merken en hebben bemerkt, noodzaakt duidelijke taal te 
spreken. Derhalve herhalen wij, dat de fractie van de P.v.d.A. 
zeer gaarne in samenwerking met andere fracties, waar het 
nodig en mogelijk ware geweest, met een motie zou zijn ge
komen, een motie, die duidelijk zou hebben uitgesproken 
hetgeen wij vanmiddag hebben geformuleerd. Onze fractie wil 
dit echter niet doorgedreven zien met 36 of 38 stemmen en zij 
heeft de vraag gesteld, welke gedachten leven in de verschil
lende groepen. Wij hebben duidelijke taal gehoord van de 
geachte afgevaardigde de heer Bruins Slot en ook van de heer 
Beernink. Daarvoor zijn wij dankbaar en wel in zoverre, dat wij 
nu niet in het duister tasten. Genoemde heren gaan uit van 
de gedachte — door welke nuances van motiveringen ook 
geleid —, dat de 30ste April de dag van de viering moet zijn. 
Natuurlijk kan men daarover van mening verschillen, doch 
men weet nu waar men aan toe is. 

De geachte afgevaardigde de heer Koersen heeft radicale 
lonen doen horen, maar het radicalisme van deze afgevaardigde 
verschrompelt, zodra hij zegt: ik wil twee feestdagen hebben, 
op beide dagen derhalve vrijaf en beide dagen gevierd, doch 
dan moeten de data verder van elkander komen te liggen en de 
Koninginnedag zijn verplaatst. Dan krijgen wij èn Koninginne
dag èn nationale dag van de herdenking der bevrijding. Dit 
kan men nu in zijn radicalisme wel willen, maar niemand 
onzer kan de omstandigheden veranderen, namelijk het feit, 
dat wij op de 5de Mei zijn bevrijd, en niemand kan ontkennen, 
dat de 30ste April de verjaardag van de Koningin is. Daar 
kan men nu lang of kort over spreken, doch zo liggen de 
feiten. En wat wil nu de geachte afgevaardigde de heer Koersen 
praktisch? 

Dat de Regering er niet in slagen kan de Koninginnedag te 
verplaatsen, verwijten wij haar niet. Moesten wij het proberen, 
het zou ook ons niet lukken. 

De heer Koersen: Maar dan moet u die overwegingen ook 
er in betrekken, zoals ik in mijn speech gedaan heb. 

De heer Scheps: Gaarne willen wij respect voor het stand
punt van de heer Koersen hebben, doch wij willen ook gaarne 
duidelijke taal horen. De antirevolutionnairen en de Christelijk-
historischen zijn akkoord gegaan met de viering op de 30ste 
April op gronden, waarmede wij. hoewel wij deze respecteren 
het niet eens zijn. Maar de heer Koersen 

De heer Koersen: Ik heb in mijn speech gezegd, op welke 
gronden. 

De heer Scheps: U hebt gezegd, dat u twee vrije dagen 
wilde en u h 'bt een rede gehouden van rouwbeklag en ge
jammer over het feit, dat de 5de Mei en de 30ste April zo dicht 
bij elkaar liggen. Dat feit kan niemand ontkennen. Doch de 
vraag is nu: Wat moeten wij doen? 

Verplaatsing van de viering van de 30ste April is niet mo
gelijk. De Regering ziet daartoe geen kans, evenmin als wij 
zouden zien. Li hebt gezegd: Dan laat ik de viering van de 5de 
Mei achterwege. 

De heer Koersen: Ik heb gezegd, dat dan op de 30ste April 
beide doelstellingen moeten worden gevierd. U hebt gezegd: 
Men moet de mensen niet in een tredmolen laten lopen, maar 
u wilt ze in twee halve tredmolens laten lopen. 

De heer Scheps: Wij hebben niet gezegd, dat wij dan de her
denking los moeten laten. U laat de viering van de 5de Mei 
los en verzet die viering naar de 30ste April. Dat is precies 
uw standpunt. Als u dit standpunt erkent en daarvoor de ver
antwoordelijkheid wilt dragen, zijn wij in dit debat, waar wij 
komen moeten, wat de duidelijkheid betreft. Dat het het goed 
recht van de geachte afgevaardigde de heer Koersen is de dingen 
zo te zien, ontkennen wij niet, Mijnheer de Voorzitter, maar 
wij willen de stukken duidelijk op het schaakbord zetten en gezet 
zien. Derhalve komen wij tot de conclusie, dat, terwijl de 
Kamer over deze zaleen spreekt, het „Protestants-Christelijke" 
blok lot de gevolgtrekking gekomen is: de 30ste April willen 
wij, en dat de geachte afgevaardigde de heer Koersen eigenlijk 
2 vierdagen wil hebben, doch dan, dit als onmogelijkheid zien
de, zegt: Dan verzetten wij de viering maar naar de 30ste 
April. 

Dit nu is niet het standpunt van de fractie van de P.v.d.A. 
Deze fractie heeft aangaande deze dingen duidelijke taal ge
sproken. De zaak is te ernstig om nu een motie in te dienen. 
De bedoelde motie zouden wij hebben ingediend, wanneer wij 
de medewerking van de geachte afgevaardigde de heer Koersen 
hadden gekregen. 

Misverstand over dit alles zal, naar wij hopen, voor het 
Nederlandse volk en voor de Kamer uitgesloten zijn. 

Vanwege de omvang, die dit debat reeds aangenomen heeft, 
zullen wij niet breedvoerig ingaan op hetgeen door de ge
achte afgevaardigde de heer Bruins Slot naar voren is ge
bracht. Hij toch zou eerst volmaakt gelukkig zijn, indien 30 
April kon samenvallen met 5 Mei. Wanneer een dergelijke 
speling van data mogelijk zou zijn. Wij achten dit stand
punt niet juist. Er is thans geen gelegenheid in den brede in 
te gaan op de zuivere scheiding tussen monarchie en Huis van 
Oranje en tussen volk en monarchie. In dit verband is hel 
goed eens naar Engeland te zien, waar de monarchie gewisseld 
is. Ons inziens kan men al deze grootheden op zich zelf ge
noegzaam waarderen zonder tot de overschatting te komen, 
waartoe de geachte afgevaardigde de heer Bruins Slot in zijn 
betoog is gekomen. 

Hebben wij de geachte Minister-President goed begrepen, 
dan is de Regering tot haar conclusie gekomen mede als ge
volg van de adviezen en gegevens, die zij van alle kanten heeft 
ontvangen, ook van de Vereniging van ex-politieke gevange
nen. Er is echter, zo menen wij, een afstand tussen hetgeen 
verscheidene vertegenwoordigers van organisaties aangaande 
de mening van hun leden hebben gedacht en hetgeen werkelijk 
bij deze leden leefde en leeft. Expoge heeft, dit in tegenstelling 
tot ..Voormalig Verzet Nederland", zich akkoord verklaard 
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Scheps e. a. 
en in de kring der leden leeft dit akkoord niet. Dat alles is be
grijpelijk en het is geen schande. Doch het feit ligt daar. Van
daag hebben wij vast te stellen, dat er vele leden zijn, die tot 
hun besturen zeggen, dat zij deze ontwikkeling niet hebben 
gewild. 

Tenslotte zijn wij blijde, dat wij deze bespreking hebben 
gehad. Al betreuren wij, dat de dingen zo lopen. Er is duide
lijkheid en wij nemen aan, dat de Kamer zich bewust is, dat 
deze beslissing niet een beslissing is voor 1954 alleen, doch een 
heslissing over de zaak zelf. Dat men deze zaak in 1976 of 
in 1980 nog zal veranderen, gelooft natuurlijk geen mens. 

De heer Gortzak: Mijnheer de Voorzitter! De Minister-Presi
dent is begonnen met uiteen te zetten, dat hij op zoveel bij
eenkomsten ter herdenking van het verzet heeft gesproken. 
Toen ik dat hooide, heb ik bij de opeenvolging van woorden, 
die hierbij werden gesproken, gedacht: wie zich zo veel ver
ontschuldigt, beschuldigt zich. Het doet niet ter zake, of de 
Minister-President veel spreekt over het verzet en de bevrijding. 
Het gaat er om, welke kant de Regering kiest, als ons volk in 
meerderheid als zijn overtuiging uitspreekt, dat op de 5de Mei 
de nationale bevrijding dient te worden gevierd door alle arbeid 
stop te zetten. Op 29 April 1950 schreef het orgaan van de 
moderne metaalbewerkersbond: 

„Onze overtuiging is ongeschokt, d-at deze dag" be
doeld is de 5de Mei - „ook voor de arbeiders van Neder
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 demo
cratie en met hun gezinnen in het grote geheel feest kun
nen vieren.". 

De Minister-President doet het voorkomen, alsof eerst in 
1953 de vraag bij de werkgevers is opgekomen, of men wel twee 
dagen zo kort achtereen vrijaf moest geven aan de werkers om 
feest te vieren. Maar deze voorstelling van zaken is onjuist. 
Van meet af aan hebben in de Stichting van den Arbeid de 
werkgeversgroeperingen zich tegen een vrijaf geven op de 5de 
Mei verzet. 

Ik ben het niet alleen, die dat zegt. In de „Metaalkoericr", 
het orgaan van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond, 
van 7 April 1951 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," — men spreekt hier van jaren; het gaat dus ook om 
de jaren 1950 en 1949. toen voor het eerst aan het be
drijfsleven toestemming werd gegeven om die halve dag 
te stoppen — „weer ver uiteen. 

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

Het standpunt van de werkgevers — althans van vele grote 
ondernemers — was, dat dit niet zo behoort te zijn. Nu gaat 
het er om wat de Regering doet. Schaart de Minister-President 
zich aan de zijde van de grote ondernemers of aan die van de 
arbeiders? In de eerste plaats gaat het hier om de bewuste 
arbeidersbeweging. Ik denk aan de georganiseerde arbeiders
beweging in de E.V.C., maar ook in het N.V.V., dat bij monde 
van zijn voorzitter, de heer Oosterhuis, aan de Regering heeft 
verzocht om maatregelen te treffen, dat op de 5de Mei de 
arbeid gestopt zal worden. Om te beginnen een halve dag. En 
dit, zoals het N.V.V. het uitdrukte, als voorschot op in de toe
komst een hele dag vrij. Het draait er nu om of deze moderne 
arbeidersbeweging — het N.V.V. — de steun van haar zich 
noemende socialistische Minister-President zal krijgen of niet. 
Hebben de arbeiders, intellectuelen, gemeentebestuurders en 
wat dies meer zij, die vrijaf verlangen op de 5de Mei om de 
dag van de nationale bevrijding te vieren, de steun van de Rege
ring, ja of nee? Dat is het kernpunt waarom het gaat! 

Gortzak 
De Minister-President komt nu met de verontschuldiging. 

dat de verschillende organisaties, die de feestelijkheden moeten 
organiseren, het zo moeilijk hebben om dat alles op tijd te 
doen. Maar in Amsterdam slaagt men er in een hele week 
feestelijkheden te organiseren. In de sportweek b.v., zijn da
gelijks dergelijke evenementen. Het blijkt, dat die moeilijk
heden, die door de Minister-President werden opgesomd, maar 
van secundaire aard zijn. Die kunnen en zullen worden op
gelost, zodra men begint de mensen op de 5de Mei vrij te 
geven en de bedrijven te sluiten. Dat blijkt trouwens ook uit 
de adressen, die tot ons gekomen zijn, waarin verenigingen en 
organisaties, die feestelijkheden organiseren, er bij de Regering 
op aandringen, op de 5de Mei het werk te doen stoppen, opdat 
de feestelijkheden ook overdag zullen kunnen plaats vinden. 
De Minister-President heeft zich beroepen op het overleg van 
verleden jaar en hij heeft daarbij de opvattingen van enkele 
gemeentebesturen geciteerd. Ik weet niet hoe hun standpunt 
toen was, maar ik heb in eerste termijn hun standpunt na het 
besluit van verleden jaar geciteerd. Ik heb aangehaald, hoe de 
Amsterdamse raad en zijn burgemeester niet alleen hebben uit
gesproken, dat zij het standpunt van de Regering verkeerd 
achtten, maar dit ook onmiddellijk hebben getoond, door te 
bepalen, dat de gemeentebedrijven vanaf 1 uur zullen worden 
gesloten en dat de arbeiders vrijaf zullen krijgen. Ook op dit 
ogenblik hebben vele gemeentebesturen opnieuw het stand
punt ingenomen, dat op de 5de Mei de gemeentelijke instel
lingen de gehele of halve dag gesloten zullen zijn, en aan het 
personeel vrijaf te geven. En ook diverse ondernemingen 
nemen zulk een standpunt in. De centrale Overheid wil daarbij 
echter achterblijven, wil zelf niet de Overheidsgebouwen de 
hele of de halve dag sluiten en evenmin aan het bedrijfsleven 
adviseren de arbeiders op de 5de Mei een hele of halve dag 
verlof te geven. Zo en niet anders staat de zaak. 

Men mag vrijaf nemen, zegt de Minister-President, maar dan 
voor eigen rekening. Ook wat dit betreft, stelt de Minister-
President zich tegenover het standpunt van de moderne arbei
dersorganisaties, die. zoals ik zoeven citeerde, op het stand
punt staan, dat de arbeiders in de gelegenheid moeten worden 
gesteld het gehele feest te kunnen vieren door betaald verlof 
te krijgen, dus zonder dat een deel van de vacantie wordt af
gestaan of op andere wijze een offer moet worden gebracht. 

De Minister beroept zich op het overleg, dat het vorig jaar is 
gepleegd met de verzetsorganisaties. Ik laat buiten beschouwing 
in hoeverre de vertegenwoordigers, die aan de besprekingen 
toen hebben deelgenomen, toen overleg met de leden van hun 
organisaties hebben gepleegd, maar vaststaat, dat vandaag de 
Minister zich bij zijn afwijzend standpunt in zake de 5de Mei 
ook niet meer op de verzetsorganisaties kan beroepen. Het is 
niet alleen de Nationale Raad van het voormalig verzet — die 
verleden jaar reeds het Regeringsstandpunt afwees —, die er 
thans opnieuw afwijzend tegenover staat. Zelfs de vereniging 
van ex-politieke gevangenen, die verleden jaar het besluit van 
de Minister-President poogde te verdedigen, heeft zich thans 
met een adres tot de Regering gewend met de eis, dat de gehele 
dag vrijaf wordt gegeven. Er is geen enkele — zelfs in de ogen 
van de Minister-President — bona fide verzetsorganisatie, die 
zich achter het standpunt van de Regering stelt. Wie deelt in 
ons volk het standpunt, dat door de Minister-President hier 
zoeven werd verdedigd? Het N.V.V. niet, de E.V.C, niet, de 
niet bij deze vakcentrale aangesloten Vereniging van Neder
landse Onderwijzers niet. Evenmin wordt het standpunt van 
de Minister-President gedeeld door gemeentebesturen en vele 
leden van de gemeenteraden van verschillende partijen, in de 
eerste plaats de P.v.d.A. en de communistische partij. Deze 
gemeenteraden besloten niet alleen door sluiting van de ge
meentebedrijven de 5de Mei te vieren, maar zij drongen ook bij 
de Regering er op aan, dat deze een standpunt zou innemen 
als door ons hier wordt verdedigd. Zelfs hier in de Kamer 
kan de Minister-President niet éénmaal de instemming ver
werven van de fractie van de P.v.d.A., de partij waartoe toch 
de Minister-President behoort. 
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Gort/ak 
Op wie kan de Minister-President thans nog steunen? Op 

de heer Koersen van de K.V.P. en partij van Romme, die 
zegt: Als ik tussen twee moet kiezen, kies ik de 30ste April en 
Iaat de 5de Mei vallen. Verder op de heer Bruins Slot van de 
antirevolutionnairen en de heer Beernink van de Christelijk-
historischen. Die hebben gezegd: Men moet van de 30ste April. 
de verjaardag van H.M. de Koningin, de nationale feestdag 
maken. Ik ga daarover thans niet met deze heren discussiëren; 
ieder weet, dat het voor een deel van ons volk niet mogelijk 
is. maar belangrijker is, dat dit standpunt door Haar, die het 
hoofd van het Vorstenhuis was, toen tot de instelling van de 
de nationale feestdag werd besloten, is afgewezen. In de dag
bladen van 10 Augustus 1945 is een mededeling van de Rege
ringsvoorlichtingsdienst verschenen, waarin staat: ■ 

„De Regeering heeft besloten tot het instellen van een 
telkenjare terugkeerenden nationalen feestdag. Van de 
aanvankelijke gedachte de viering van dezen dag blijvend 
te verbinden aan den verjaardag van H.M. de Koningin 
is afgezien, overeenkomstig den uitdrukkclijken wensch 
van H.M. om den nationalen feestdag niet met Haar ver
jaardag te willen vereenzelvigen. De Ministerraad heeft 
in verband met bovenstaande besloten voor de toekomst 
den dag van de Duitschc capitulatie, 5 Mei, als nationalen 
feestdag in te stellen.". 

Ik zal niel. zoals de heer Bruins Slot hel deed, tegen deze 
juiste opvatting van H. M. Koningin Wilhelmina polemiseren. 
Naar mijn mening moeten Regering en Kamer dit stand
punt, dal het hoofd van de Staat toen te kennen gaf, ook 
vandaag eerbiedigen. De nationale feestdag van 5 Mei kan 
niet naar een andere dag verschoven worden; die moet op 
5 Mei gevierd worden. 

De heer Scheps zegt: het is goed, dat de standpunten pre
cies worden uiteengezet; de heer Scheps heeft in het bijzonder 
tegen de heer Koersen polemiserend gezegd: de K.V.P. neemt 
het standpunt in, dat de dag van 5 Mei niet meer wordt ge
vierd in die zin, dat op die dag vrij zal worden gegeven. Het
geen de lieer Scheps gezegd heeft, is juist, maar evenzeer 
is juist, dat het standpunt van de heer Koersen hier door de 
Minister-President is verdedigd en dat dit het standpunt is 
van het Kabinet. Scherp en precies gezegd, is het zo, dat in 
het Kabinet het standpunt van de heer Scheps een nederlaag 
heeft geleden voor het standpunt van de heer Koersen, met 
andere woorden, dal de Minister-President bereid ir. geweest, 
\oor de lieer Romme er onder door te gaan en het besluit 
te nemen: op 5 Mei geven wij geen vrij. Maar welke waarde 
heefl hel gehele beloog van de heer Scheps, als hij zelf ook 
bereid is. hier in de Kamer onder dat juk door Ie gaan? 

De heer Scheps zegt: ik wil geen uitspraak van 36 tegen 38 
stemmen, waarbij hij dan veronderstelt, dat de meerderheid 
van de Kamer zich achter Romme zou scharen. Het is echter 
geen wet van Meden en Perzen, dat het slechts de minderheid 
van de Kamer zou zijn, die zich achter de wil van ons volk zou 
scharen; het is zeer goed mogelijk, dat bij een voorstel, uitgaande 
van verschillende fracties, of zelfs van één fractie, de fractie van 
de heer Scheps b.v., de wil van het volk ook de meerder
heid van de Kamer zou vinden. Maar al zou dat niet het 
geval zijn, dan nog betekent dat standpunt van de heer Scheps 
— nl.: ik doe niets en laat de Regering dan maar doen wat 
de heren Romme en Koersen willen: laten wij dat voorstel 
van het N.V.V., d>e opvatting van de bewuste arbeidersbe
weging, dan maar op zijde laten bliksemen door hel standpunt 
van de heer Koersen en van de Regering — in wezen onder 
het juk van Romme doorgaan. Want de heer Scheps sluit 
zich met welgekozen woorden bij het protest van ons volk 
en het N.V.V. aan. doch onderneemt geen enkele poging om 
in de Kamer de volkswil geëerbiedigd te doen krijgen. On
danks zijn gefoeter. schaart de heer Scheps zich achter 
Romme's getoeter. Geen lid van de P.v.d.A., geen lagere 
functionaris van die partij of vakbeweging, geen lid van het 
N.V.V. zal begrijpen, waarom de heer Scheps wel zo mooi 
sprak, maar verder niets deed. 

Gortzak e. a. 
Wal de leden en aanhangers van de P.v.d.A. en het N.V.V. 

van de fractie van de P.v.d.A. en de heer Scheps verlangen, 
is, dat hij niel alleen mei woorden, maar ook mei daden 
achter het standpunt staat. En dit standpunt is: Op 5 Mei 
moet de arbeid tenminste om I uur namiddag gestaakt wor
den, dienl de Overheid, als het enigszins mogelijk is, de be
drijven te sluiten en dienen de ondernemers aan de werk
nemers toestemming te geven en verlof te verlenen om aan 
hel feest van de bevrijding deel te nemen. 

Builen het Parlement zal men, terecht, het standpunt van 
de heer Scheps niet begrijpen, ondanks het feit, dat de heer 
Scheps zeide. dat hij volledige klaarheid wenst. Men zou 
maar één standpunt van de heer Scheps begrijpen: wanneer 
hij het uiterste zou proberen om voor die wil van de meerder
heid van het volk ook een meerderheid in het Parlement te 
krijgen. Ik heb afgewacht, of de heer Scheps een poging zou 
ondernemen om althans met de fracties, die zich voY>r dil 
standpunt hebben uitgesproken, overleg te plegen, ten einde 
lot de indiening van een gemeenschappelijke motie Ie komen. 
De heer Scheps heefl daartoe zelfs geen poging gedaan. Daar
om ben.ik van oordeel, dat wij de Kamer in de gelegenheid 
moeten stellen, hieromtrent een uitspraak te doen. Ik zeg bij 
voorbaat, dat wij bereid zijn ons voorstel voor elk ander, 
gaande in de richting, welke door de meerderheid van ons 
volk wordt gewenst, of elk beter voorstel terug te nemen, 
maar wij menen, dat de Kamer althans een minimumpoging 
moet doen om de wil van ons volk te realiseren. Daarom heb 
ik de eer, Mijnheer de Voorzitter, mede namens mijn politieke 
vrienden een motie van orde in te dienen, welke ik bij dezen 
op uw bureau deponeer. 

De Voorzitter: Door de heren Gortzak, De Groot. Wage-
naar, Haken, Reuter en mevrouw Lips—Odinot wordt de vol
gende motie van orde voorgesteld: 

,,De Kamer, gehoord de beraadslagingen over de natio
nale bevrijdingsdag, de 5e Mei, 

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

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

verzoekt aan de Regering: 
I *. een beroep op de ondernemers, gemeente- en pro

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

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

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

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

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

Daartoe wordt besloten. 

De heer Welter: Mijnheer de Voorzitter! Het spijt mij te 
moeten constateren, dat deze besprekingen over een nationale 
feestdag zijn verzand in partijpolitiek. Het is nu eenmaal zo 
in onze Kamer: indien de P.v.d.A. met een motie komt, moet 
het al heel raar lopen, als de K.V.P. daarmede instemt. Zij zijn 
nogal bondgenoten, althans zij waren het. 

Indien er nu één zaak is, waaraan dit lot niet beschoren had 
mogen zijn, zou het moeten zijn geweest deze bij uitstek 
nationale aangelegenheid. 

Ik heb, zoals vanzelf spreekt, met belangstelling geluisterd 
naar de rede van de Minister-President, maar — Mijnheer de 
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Welter e. a. 
Voorzitter, u zult het mij vergeven die rede heelt op mij niet 
de indruk gemaakt van grote kracht, van grote beslistheid en 
van overtuiging, die de Minister-President wil opleggen en 
waarvoor hij strijden en vechten zal. Neen, Mijnheer de Voor
zitter, uit de rede van de Minister-President blijkt, dal de Re
gering bereid is te volgen. Zij is bereid te doen, wat, naar zij 
vermoedt, een zekere meerderheid aangenaam en welgevallig 
zal zijn. De houding van de Regering in deze zaak kan naar 
mijn mening niet beter worden gekarakteriseerd dan met deze 
beroemde woorden: 

.Je suis leur chef, il faut que je leur suive.". 

Ik meen, dat, indien van de Regering in deze zaak werkelijk 
leiding was uitgegaan en indien zij een overtuiging had gehad, 
wij deze debatten niet zouden hebben gehad en ook niet de 
debatten van verleden jaar. De Regering heeft haar kracht 
echter gezocht in het inwinnen van adviezen. Wij hebben zo
even van de Minister gehoord, waar die adviezen zijn ingewon
nen links en rechts, bij de grote steden, bij verenigingen, bij 
het verzet, ik weet al niet bij wie. Maar de enige, bij wie de 
Regeling geen adviezen heeft ingewonnen en bij wie het in
winnen van advies toch eigenlijk het meest voor de hand ligt. 
is de Kamer. Indien de Minister nu het vertrouwvolle beraad, 
dat hij met zovele organisaties en personen heeft gepleegd, ook 
eens had gepleegd met de fractievoorzitters van de Kamer 
en had getracht tot een overeenstemming te komen en een 
communis opinio te vinden — die toch niet moeilijk te vinden 
kan zijn bij deze nationale zaak —, dan zou deze zaak naar 
mijn mening geheel anders zijn verlopen. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik weet niet, of het nog mogelijk 
is, maar indien het mogelijk is, zou ik de Minister-President 
willen vragen alsnog een poging te doen met de leiders van 
de fracties om de tafel te gaan zitten en te proberen tot 
overeenstemming te komen. 

U weet hoe het gaat, Mijnheer de Voorzitter! De com
munisten hebben een motie ingediend en iedereen weet bij 
voorbaat wat het lot van die motie zal zijn. Als ik er vóór 
zou stemmen, wordt dit aangetekend bij de K.V.P. en dan 
wordt mij bij de volgende verkiezingen voor de voeten ge
gooid, dat ik vóór een motie van de communisten heb ge
stemd. Wij krijgen dus een onzuivere verhouding. Deze motie 
kan nooit tot resultaat leiden. Ik zou, afgescheiden van hel 
lot van deze motie, de Minister-President willen vragen: 
probeer nogeens te overleggen met de fractievoorzitters of 
wij tot een oplossing kunnen komen. De Minister-Presidenl 
heeft ongetwijfeld grote gaven van tact, van bezadigdheid en 
ook van een zekere menselijkheid, die hem speciaal de man 
doen zijn om het in dezen tot een compromis te brengen. 
Wanneer dat zou gelukken, zou de heer Drees ten minste op 
dit punt een grote daad in zijn ministerieel leven hebben 
verricht, een daad, die men zich nog jarenlang zal her
inneren. 

Ik zou nog iets willen opmerken naar aanleiding van het
geen de Minister-President heeft gezegd, dat de gedachte aan 
de bevrijding bezig is te verflauwen. Hoe is het in het leven. 
Mijnheer de Voorzitter! Er is een Frans woord, dat zegt: 
Tout lasse. tout casse, tout passé, Dien seul reste. 

Het is mogelijk, dat later, in een tijd, dat men zich onze 
namen niet meer zal herinneren, de herinnering aan de be
vrijding verloren zal zijn gegaan. Zo is het op het ogenblik 
nog niet en het ligt niet op de weg van de Regering om 
het afslijtingsproces, waarvan zij gewaagde, te bevorderen. 
Integendeel, om de redenen, die ik heb aangevoerd, is het 
haar plicht om de herinnering aan die grote dagen van de 
bevrijding levendig te houden, zolang het maar enigszins kan. 

De heer Gerbrandy: Mijnheer de Voorzitter! De geachte af
gevaardigde de heer Bruins Slot heeft een verklaring afgelegd 
aan het slot van zijn rede, een conclusie, namens zijn politieke 
vrienden. Ik wil mededeling aan de Kamer doen, dat ik tot die 
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politieke vrienden niet behoor en da! ik mij in dezen zakelijk 
verenig met mijn politieke vrienden ad hoc de heren Welter 
en Scheps. 

De heer Drees, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken: Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat ik in mijn ant
woord nu met een kort woord mag volstaan. In de eerste plaats 
een enkel woord aan de geachte afgevaardigde de heer Gort
zak, die gezegd heeft: wie zich verontschuldigt, beschuldigt 
zich. Dat is een gemakkelijk woord, als iemand genoodzaakt 
is zich te verdedigen tegen het feit, dat men zijn bedoelingen 
in verdenking brengt. Van communistische zijde is voortdurend 
gepoogd de indruk te wekken, alsof deze Regering de 5de Mei 
en de bezetting en het verzet zoveel mogelijk in vergetelheid 
wil doen geraken, omdat men weer in contact is met de Duit
sers, wat in de oostkant van Duitsland overigens nog op een 
andere manier het geval is met hen. die toen onze geallieerden 
waren. Wanneer ik zeg, dat deze motieven zeker niet gelden, 
maar dat ik integendeel bij tal van gevallen met de grootste 
nadruk heb herinnerd aan wat gebeurd is en dat op allerlei 
manieren, zegt de geachte afgevaardigde de heer Gortzak: als 
men zich verontschuldigt, beschuldigt men zich zelf. Ik kan 
niet zeggen, dat ik dit een juiste manier van debatteren vind. 

Wat betreft de kwestie van de nationale feestdag en de 31ste 
Augustus, ik ben er mij goed van bewust en ik heb dat ook 
doen uitkomen, dat men in 1945 opzettelijk en na overleg be
sloten heeft niet de 31ste Augustus, maar de 5de Mei als dag 
te nemen, waarop de bevrijding zou worden herdacht. Toen 
deed zich niet hetzelfde vraagstuk voor, dat inmiddels is op
gekomen, maar bovendien heb ik onderstreept, dat wij ook nu 
de 5de Mei als herdenkingsdag van de bevrijding blijven be
schouwen en ook daaraan recht zullen doen wedervaren. 

De heer Welter zegt: De Regering heeft zovele adviezen in
gewonnen. 

Ik merk daartegenover op, dat voortdurend bij de Regering 
verzoeken kwamen om verandering te brengen in de regeling, 
ook verzoeken van sommigen, die nu verontwaardigd zijn, dat 
de Regering heeft gehandeld, zoals zij vroeger hebben gevraagd. 
Wanneer van verschillende zijden van het land telkens weer 
het verzoek komt: kan dit niet anders worden geregeld?, dan 
is het begrijpelijk, dat men, b.v. wanneer het verzoek van de 
zijde van gemeentebesturen komt, een aantal grote gemeenten 
daarover raadpleegt, ook om te vragen, hoe het feitelijk mei 
de viering van de bevrijdingsdag loopt. Verleden jaar alweer 
zijn wij niet begonnen met advies in te winnen. De Stichting 
van den Arbeid doet ten aanzien van iets, dat formeel een 
kwestie van regeling van arbeidsvoorwaarden is, ons een voor
stel en dan zegt de Regering: waar het niet alleen een kwestie-
van arbeidsvoorwaarden is, maar waar het ook een aspect van 
de bevrijding en de herdenking van het verzet betreft, wil ik 
eerst weten, hoe organisaties, samengesteld uit de vroegere 
verzetsmannen, daarover denken. Dit is niet een uiting van 
zwakheid, maar een logische houding. Het voorstel van de 
Stichting van den Arbeid vereiste een beslissing, waaromtrent 
de Regering eerst wilde worden geïnformeerd. De Regering 
heeft van het begin af de herdenking op de 5de Mei gewenst, 
maar bij de informaties, hoe het in de verschillende streken van 
het land liep met de viering en de feestelijkheden overdag, 
kwam van allerlei zijden het bericht, dat het in grote delen van 
het land niet tot zijn recht kwam en dat men bevreesd was, dat 
de dag zou verlopen. Dat is tenslotte voor de Regering aan
leiding geweest om mede te gaan met het voorstel, dat de 
Stichting van den Arbeid ten aanzien van het vrijgeven heeft 
gedaan. 

Ik kan de heer Gortzak geruststellen, dat de heer Romme 
zich met deze zaak bepaaldelijk niet heeft ingelaten en de Re
gering niet van advies heeft gediend. 

Ik kom thans tot de vraag, of wij de Kamer hadden moeten 
raadplegen. Ik vraag mij af, of men dan niet zou hebben ge
zegd: de machtiging aan de Rijksbemiddelaars om hierover te 
beslissen, behoort tot de bevoegdheid van de Regering. Moet 
de Regering daaromtrent overleg plegen met de Kamer? De 
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Kamer is geen adviescollege van de Regering. De Kamer heeft 
het volste recht het beleid van de Regering te bekritiseren. Ik 
vrees, dal men het ook als een zwakheid zou hebben be
schouwd, wanneer wij, voordat de Rijksbemiddelaars toestem
ming gaven, vooraf de Kamer hadden geraadpleegd. 

Op hel ogenblik kan ik tot mijn leedwezen niet zien, hoe 
een algemeen bevredigende oplossing zou kunnen worden ge
vonden. Niets zou mij natuurlijk liever zijn. Ik betreur het 
buitengewoon, dal de nationale feestdag een punt van strijd is 
geworden, wat de wijze van viering betreft. Ik kan alleen de 
hoop uitspreken, dat, wat er geschieden zal op de 5de Mei zelf, 
volstrekt duidelijk zal doen uitkomen, dat dit in ons land is de 
herinnering aan een zeer belangrijk, een zeer bijzonder moment 
in de geschiedenis van ons volk. Indien men inderdaad op 
grote schaal de 5de Mei ook overdag wil vieren en dus iets 
anders wil doen dan in grote delen van het land gebeurde -
dit was tot dusver niet het geval; de Regering heeft steeds ge
zegd: indien men de 5de Mei wil behouden, moet men er iets 
reëels van maken en aangezien dit niet het geval was, kon men 
het beter op een andere wijze regelen —, indien men dus bereid 
is een offer te brengen door het opnemen van een snipperdag. 
zoals ook wie 1 Mei wil vieren dat doet, dan zal daaruit iets 
anders spreken dan tot nu toe in grote delen van ons land het 
geval was. De wijze, waarop de 5de Mei ook naar de bedoeling 
der Regering zal worden herdacht, zal in elk geval een kader 
opleveren, waarin dat zou passen. 

De Voorzitter: De heer Scheps vraagt voor de derde maal 
het woord. Ik stel voor, hem dit te verlenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Scheps: De ingediende motie geeft ons aanleiding. 
Mijnheer de Voorzitter, nog een enkele opmerking te maken. 
De vraag waarom door ons geen motie is ingediend, was reeds 
zo duidelijk beantwoord, dat alleen mensen, die aan parlemen
tair fetichisme doen, behoefte aan een motie kunnen hebben 
en, de dingen niet begrijpend, derhalve met een motie komen. 

In de tweede plaats schijnt het een grote misdaad te zijn om 
door de knieën te gaan, als het de geachte afgevaardigde de heer 
Romme geldt, doch als wij de heer Gortzak goed begrijpen, zou 
hij het zeer aangenaam vinden, als wij door de knieën wilden 
gaan voor de heer Gortzak. Aangezien wij niet gewend zijn door 
de knieën te gaan naar de rechterzijde, gevoelen wij er ook niets 
voor dit te doen naar de linkerzijde. Doch er is nog wel wezen
lijk verschil tussen de heer Romme en de heer Gortzak, als het 
gaat om overleg. 

Er is gevraagd: waarom heeft de fractie van de Partij van 
de Arbeid met de „fracties" geen overleg gepleegd. Zijn wij 
goed ingelicht en hebben wij het debat van hedenmiddag goed 
begrepen, dan is er slechts, behalve de fractie van de Partij van 
de Arbeid, één fractie, met wie dat overleg gepleegd had kun
nen worden, en dat is de fractie van de communistische partij. 
Waarom zouden wij nu wel overleg gepleegd hebben met de 
fractie van de heer Romme en niet met de communistische 
fractie? 

Wat is, Mijnheer de Voorzitter, het kenmerk van de natio
nale bevrijdingsdag? Dat wij bevrijd zijn van de druk, dat de 
vrijheid werd herwonnen, dat het volk onafhankelijk werd, dat 
de Staat opnieuw als rechtsstaat werd hersteld en dat wij kon
den teruggrijpen naar de democratische orde van leven, denken 
en handelen. 

Het spreekt vanzelf, dat een fractie, die alleen bezwaren heeft 
tegen een concentratiekamp, waarin zij zelf zitten, dat een 
fractie, die alleen bezwaren heeft tegen het verliezen van de 
vrijheid, wanneer zij die zelf verliest 

De heer De Groot: Dat is geen fetichisme, dat is farizeïsme! 

De heer Scheps: Er moet een grote dosis kennis van de histo
rische betekenis van het farizeïsme bestaan om over het farizeïs
me te spreken en de tussenwerping van de heer De Groot be
wijst een zodanige beperkte kennis van het farizeïsme en zijn 
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betekenis, dat wij zijn opmerking kunnen laten voor hetgeen 
deze is. 

Wij herhalen derhalve, dat deze geestelijke vrijheid door ons 
wordt gezien als een voorwaarde tot de rechte viering van de 
feesten. Als de communistische fractie ten aanzien van die 
verschillende landen, waar de concentratiekampen niet zijn ge
sloten of opnieuw zijn bevolkt, landen, waarin de vrijheid niet 
bestaat, waar de nationale verlangens, men denke aan die van 
Finland-Karelië, Estland, Letland, Lithauen, Polen, steeds onge
stild blijven, waar de kreten om nationale onafhankelijkheid 
van de Oekraïnen rauw worden gesmoord, waar het verlangen 
naar vrijheid in onmetelijke delen van het gecentraliseerde Rus
sische rijk wordt verstikt, als de communistische fractie daar
omtrent geen woord der bevrijding weet te spreken en ons dan 
vraagt: waarom raadpleegdet gij ons niet in zake een te stellen 
motie aangaande de viering van de vrijheid, zal ons antwoord 
moeten luiden: met mensen, die dit kwaad niet principieel ver
werpen, die dit alles niet durven wraken, kunnen en willen 
wij niet onderhandelen. Voor ons is het niet uitsluitend de 
vraag: zijn wij uit het concentratiekamp verlost, al is deze ver
lossing een reden tot persoonlijke dankbaarheid en al willen 
wij gaarne uitspreken, dat er slechtcren verlost zijn dan wij, 
voor ons geldt het bestaan van het concentratiekamp zelf als te 
wraken. 

Het zal duidelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, waarom wij 
wel ten aanzien van de A.R.P., van de C.H.U., van de K.V.P. 
en wie men verder noemen wil, een andere houding moeten en 
— gelukkig — kunnen aannemen dan tegenover een fractie, die 
zich niet heeft losgemaakt van dat systeem, waarvan wij de 
verbrijzeling op de 5de Mei bij hernieuwing willen herdenken 
en vieren. Dit argument is klemmend genoeg. Want het gaat 
niet alleen om de vrijheid voor een deel van het volk of voor 
oen groep van volkeren, maar het gaat ons om de vrijheid 
zelf, vrijheid voor allen, het gaat om de afbraak van het ganse 
systeem der tyrannie, ongeacht, of deze door de ene of door 
de andere groep wordt uitgeoefend. 

Het zal voorts heel duidelijk zijn, Mijnheer de Voorzitter, 
dat, wanneer men zo precies de verhoudingen kent als nu, een 
motie een slag in de lucht zou zijn. de grote ernst van deze 
zaak onwaardig. In bepaalde gevallen weten de leden van de 
fractie van de C.P.N, dat ook. In die gevallen nl., dat zij 
heldere momenten hebben. Want als iemand aantekening ver
zoekt, als hij beschouwd wenst te worden ergens tegen 
te hebben gestemd, is dat een constructief element van deze 
man. Van de man namelijk, die zegt: waarom zou ik voor de 
galerij laten stemmen, als de stemmen eigenlijk reeds lang 
geteld zijn? Wij kunnen dit doen bij zaken van geringe be
tekenis, wij kunnen dit niet doen bij zaken, die het Nederlandse 
volk als volk in zijn geheel raken, zaken, die wij niet gaarne 
zouden monopoliseren voor de fractie van de P.v.d.A. Dat 
alles is duidelijk. 

Aan het slot menen wij ons zeer wel te kunnen verenigen met 
het een ogenblik hervonden te hebben van de politieke een
heid met de heren Welter en Gerbrandy. Onder moeilijke 
omstandigheden hebben wij die eenheid ook gevonden, toen 
de stem uit Londen ook getuigde van een zo sterke innerlijke 
kracht en drang. Het verheugt mij, dat de heer Gerbrandy ge
sproken heeft, zoals hij heeft gesproken en gezegd heeft daar
van de consequenties te trekken. Dit alles vinden wij zeer 
aangenaam. Misschien is er de mogelijkheid, dat uit dit ge
sprek nog iets groeit, waardoor een nader contact ook in de 
toekomst zal mogelijk zijn. 

De Voorzitter: De heer Gortzak vraagt voor de derde maal 
het woord. Ik stel voor, hem dit te verlenen. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Gortzak: Mijnheer de Voorzitter! Wanneer de heer 
Scheps zich had beperkt tot de motivering van zijn stem over 
de door mij ingediende motie, dan zou er voor mij geen aan
leiding hebben bestaan, voor de derde maal het woord te vra
gen. De heer Scheps heeft echter gepoogd, met een vloed van 
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woorden en oncontroleerbare, neen, juister gezegd, reeds zo 
vaak weerlegde beweringen te ontlopen aan de zaak, waarom 
het hier gaat. Laat ik hierbij drie dingen vooropstellen. 

Wij plegen alleen maar overleg, zo zegt de heer Scheps, 
met principiële voorstanders van de vrijheid. Het contact, dat 
de heer Scheps en zijn geestverwanten in 1940 hebben gehad 
met het Zwarte Front van Arnold Meier is een bewijs, dat de 
heer Scheps hier verhaaltjes staat te vertellen. Het contact, dat 
zijn lijstaanvoerder, de Minister-President, in 1944 met de 
Duitse weennacht en de bezetter heeft gehad, bewijst bovendien, 
dat de verhaaltjes van de heer Scheps in strijd zijn met de waar
heid. In de derde plaats kan het de heer Scheps niet onbekend 
zijn, dat de vervolging, niet alleen van socialisten, maar ook 
van Protestants-ChnsteUjken, waartoe de heer Scheps naast zijn 
beweerde socialisme ook nog behoort, in Franco-Spanje in de 
organen, nauw verbonden met de K.V.P., o.a. in de „Maas
bode", principieel wordt goedgekeurd. En wij hebben nimmer 
vernomen, dat de heer Romme de vervolging van de socialisten 
en communisten, Protcstants-Christenen, liberalen, etc. in 
Spanje afkeurt. Ik heb de heer Scheps of de P.v.d.A.-fractie 
echter nooit horen verklaren, dat daarom een overleg van hen 
met de K.V.P. onmogelijk zou zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ga op de Goebbeliaanse bewerin
gen, die de heer Scheps hier, zich socialist noemend, heeft her
haald, niet in, maar alleen op de vraag, of men een motie moet 
indienen, wanneer blijkt, dat daarvoor in de Kamer geen meer
derheid is te vinden. Ik zeg niet, dat dit duidelijk is gebleken, 
want de heer Scheps heeft zich in de antirevolutionnaire fractie 
vergist. De heer Gerbrandy heeft het nodig geoordeeld mede te 
delen, dat de heer Bruins Slot zich niet juist uitdrukte, toen hij 
verklaarde, mede namens zijn politieke vrienden te spreken, 
omdat de heer Gerbrandy het daarmede althans niet eens was. 
Misschien zijn er ook in de fractie van de C.H.U. — het komt 
wel meer voor — verschillende meningen omtrent deze zaak en 
wellicht eveneens in de fractie van de K.V.P. Ik spreek nu nog 
niet over de fractie van de heren Zandt en Van Dis, die zich 
hierover niet heeft uitgesproken. Het is dus mogelijk, dat een 
motie, die door de voorstanders van vrijaf op de 5de Mei — de 
socialisten en communisten in de eerste plaats — gezamenlijk 
was ingediend, een meerderheid zou hebben behaald. Maar 
zelfs als dit niet het geval zou zijn geweest, had toch door de 
P.v.d.A., die door de heer Scheps werd vertegenwoordigd, een 
motie moeten worden ingediend, wanneer de P.v.d.A.-fractie het 
ten minste niet alleen bij woorden had willen laten. Dit is ook 
bij andere gelegenheden gebeurd. Ik wijs er in dit verband op, 
dat de door de heer Burger aangevraagde interpellatie, die door 
de heer Bommcr werd gehouden, uitliep op een motie, hoewel 
van tevoren vaststond, dat daarvoor geen meerderheid was te 
vinden. Was het toen geen fetichisme om met een motie te 
komen, hoewel K.V.P., C.H.U., A.R., V.V.D. e.a. — met 
uitzondering van de communisten — de motie van de heer 
Bommcr van tevoren hadden afgewezen? 

Er was toen over de houding van de K.V.P. in zake de door 
de heer Bommcr aangekondigde motie geen spoor van twijfel, 
want de heer Van Vliet had duidelijke taal gesproken, nl. dat de 
K.V.P. Minister Witte zou steunen en zich tegen de motie-Bom-
mer zou verklaren. Toch heeft de P.v.d.A. toen een motie inge
diend. Als de heer Scheps op dit moment zegt: ik dien thans 
geen motie in, want de K.V.P. is er tegen, dan wil dit zeggen, 
dat de P.v.d.A.-fractie zich opnieuw voor de K.V.P. bukt. 

Ik meen, dat de heer Scheps, in overeenstemming met het ver
langen van meer dan 400 000 leden van het N.V.V., van de 
organisaties van onderwijzers en de diamantbewerkers en vele 
anderen een voorstel had moeten doen — ik weet, dat dit zou 
zijn ingegaan tegen de opvattingen van de Minister-President — 
om een duidelijke uitspraak te krijgen, dat degenen, die het 
bewuste deel van ons volk vertegenwoordigen, het op prijs 
zouden stellen, indien op de 5de Mei de Overheidsgebouwen 
werden gesloten en de arbeiders in staat werden gesteld een 
halve dag vrij te krijgen en feest te vieren, zonder hiervoor een 
snipperdag te behoeven op te nemen. Als de Minister-President 
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zegt, dat voor vrij op de 5de Mei een snipperdag kan worden 
opgenomen, waarom verlangt de zich socialistisch noemende 
Minister-President dit dan niet voor Koninginnedag en geeft hij 
het werkende volk op de 5de Mei geen vrij? Als het juist is, wat 
de Minister-President heeft gezegd, nl. dat Koninginnedag een 
gehele dag vrijgegeven zal worden, dan had hij ook wel het 
bedrijfsleven kunnen adviseren en verlof kunnen verlenen op 
beide dagen een halve dag vrij te geven. Dan had de Regering 
in de eerste plaats het voorbeeld kunnen geven, dan de Over
heidsgebouwen ten minste om 13 uur op de 5de Mei te sluiten. 
Om het niet bij woorden voor de galerij te laten, zoals de heer 
Scheps het nu deed, en om de bevolking in staat te stellen de 
daden van de Kamerleden, ook die van de heer Scheps, te be
oordelen, handhaaf ik mijn motie van orde. 

De Voorzitter: Verlangt de heer Minister-President nog het 
woord? 

De heer ürees, Minister-President, Minister van Algemene 
Zaken: Ik dank u, Mijnheer de Voorzitter. 

De beraadslaging v\ordl gesloten. 

In stemming komt de motie van orde van de heer Gort
zak c.s. 

De Voorzitter; Ik geel het woord aan de heer Welter tot het 
alleggen van een korte verklaring. 

De heer Welter: Mijnheer de Voorzitter! Mede namens mijn 
fractiegenoot de heer Lemaire wil ik mededelen, dal wij het 
eerste gedeelte van deze motie gaarne voor onze rekening wil
len nemen. Het slot van de motie begeeft zich echter op een 
terrein, waarvan wij de consequenties niet kunnen beoordelen. 
Op die grond zullen wij onze stem tegen de motie uitbrengen. 

De motie van orde van de heer Gortzak e.s. wordt verwor
pen met 5') tegen 6 stemmen. 

Tegen hebben gestemd mejuffrouw Klompé, de lieren 
lemaire, Tilanus. Van Eijsden. Korthals, Van de Wetering, 
De Kort. Ruygers, Bommcr, Berger, Becrnink, jonkvrouwe 
Wttewaall van Stoetwegcn, de heer Lucas, mejuffrouw 
Tendeloo, de heren Krol, Stokman, Posthumus, mejuffrouw 
Zeelenberg, de heren Van der Feltz, Nederhorsl, Koersen, 
Stufkens, Hazenbosch. Stapelkamp, Vermeer, Biewenga, De 
Kadt, Blom, Peschar, mevrouw Heroma -Meilink, de heren 
Van Rijekevorsel, Van Dis, Goedhart, Hofstra, Bruins Slot, 
Hooij, Ritmeester, Cornelissen, Van den Born, C. van den 
Heuvel, Van Lier, Welter, Van Leeuwen, Kikkert, Verkerk, 
Burger, Schouten, Vondeling, Ankersmit, Visch, Van der 
Zanden, Van der Weijden, Romme, Maenen, Scheps, Groen, 
Gerbrandy, Den Hartog en de Voorzitter. 

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

Aan de orde is de behandeling van het wetsontwerp Wijzi
ging van hoofdstuk XII der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1952 (3288). 

(Zie deel lil, 45ste vergadering.) 

Aan de orde is de behandeling van hei wetsontwerp Kegelen 
inzake het onttrekken van water aan de bodem door water
leidingbedrijven (Grondwaterwet Waterleidingbedrijven) (2522). 

(Zie deel lil, 45ste vergadering.) 

De Voorzitter: Ik stel voor, de bijzondere commissie voor 
het wetsontwerp Wijziging der Armenwet (3339), de Com
missie van Voorbereiding voor het wetsontwerp Nieuwe rege
ling van de organisatie en procedure van de Centrale Raad 
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