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Liever juridisch maatwerk dan het politieke gewoel
Gerard Helders (1905-2013)

Pieter Drooglever

Van 16 februari 1957 tot 19 mei 1959 was mr. G.Ph. Helders namens de chu minister van Zaken 
Overzee in de kabinetten-Drees iv en -Beel ii. Voor Helders was dit ministerschap niet zijn 
eerste kennismaking met de zaken van overzee. Nadat hij zijn rechtenstudie in Leiden had 
afgerond en in het huwelijk was getreden met Pieternella Margaretha Meijer was hij in 1930 
naar Nederlands-Indië getrokken. Na een korte opleiding werd hij daar benoemd tot inspec-
teur van de belastingen in Bandoeng en, vanaf 1937, in Batavia. Deze betrekking gaf hem ruim 
de gelegenheid om zijn kennis van overheidsfinanciën en bestuursrecht te verdiepen. Van zijn 
maatschappelijke en politieke ambities gaf hij in deze periode al blijk door het vertegenwoor-
digen van de Christelijk Staatkundige Partij in de gemeenteraden van zijn beide standplaatsen 
en het bekleden van het voorzitterschap van het bestuur van het Tjikini-ziekenhuis in Batavia.

Bij het uitbreken van de oorlog in Oost-Azië werd Helders als reserveofficier van het 
Nederlandse leger onder de wapenen geroepen; in 1941 werd hij belast met de leiding van het 
Algemeen Hoofdkwartier in Batavia. Na de capitulatie van maart 1942 volgden voor Helders 
en zijn gezin de Japanse interneringskampen. Ze brachten het er allemaal levend vanaf. 

Na afloop van de oorlog kon Helders in Nederland zijn loopbaan voortzetten bij het 
ministerie van Financiën en bij de Nederlandsch-Indische Handelsbank, die zich bezighield 
met de financiering van het Indische bedrijfsleven. Dat verkeerde in zwaar weer, zeker na de 
nationalisatie van de daar werkzame Nederlandse bedrijven in 1957. Op het moment dat hij 
begin 1957 door W. Drees gevraagd werd zitting te nemen in diens kabinet stond Helders op 
de nominatie om benoemd te worden tot president-directeur van de vanuit de Nederlandsch-
Indische Handelsbank gevormde trustmaatschappij. Het kostte Drees echter niet veel moeite 
om hem op andere gedachten te brengen.1

Bij de vorming van het vierde kabinet-Drees was er twijfel geweest of overzeese zaken 
een volwaardig ministerschap rechtvaardigden, niet alleen door het wegvallen van de Unie 
met Indonesië, maar ook door de toenmalige ontwikkelingen in Suriname en de Nederlandse 
Antillen. In die zoveel rustiger en voor het oorlogsgeweld gespaard gebleven gebieden in ‘de 
West’ had Nederland na 1945 een beleid kunnen voeren dat op ruime afstand parallel liep aan 
de voor Indonesië uitgestippelde politiek. Kern hiervan was een graduele bestuursoverdracht, 
gekoppeld aan het streven om de voormalige rijksdelen onder te brengen in een groter ver-
band. Wat in Indonesië op een fiasco was uitgelopen, leek voor deze gebieden beter te lukken. 
In 1954 was voor Suriname en de Nederlandse Antillen een statuut van kracht geworden dat 
inderdaad zorgde voor een grotere mate van zelfbestuur, maar dat op het punt van financiën 
en buitenlands beleid de touwtjes stevig in Nederlandse handen liet. De samenwerking met 
Nederland zou plaatsvinden in Unieverband. Het was nu zaak deze beleidsvoornemens in  
praktijk te brengen. Al in het eerste jaar van zijn ministerschap bezocht Helders deze gebieds-
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delen, waarover hij een enthousiast rapport uitbracht aan de ministerraad.2 De toekomst kon 
met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Het voornaamste aandachtspunt was gelijkwaardigheid, met name in de persoonlijke con-
tacten. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Zo bleef de afbakening van de bevoegdheden 
tussen de Nederlandse gouverneur en de lokale autoriteiten soms problematisch. Een netelig 
geval deed zich al dadelijk voor met de benoeming van de Antilliaanse advocaat S.W. van der 
Meer tot minister van Justitie in de regering in Willemstad. Deze had dit nieuwe ambt wel 
willen aanvaarden, maar alleen als hij zijn advocatenpraktijk zou kunnen voortzetten. Dit was 
door de kabinetsformateur aanvaard, tegen de wens van de Nederlandse gouverneur in, die 
dit in strijd achtte met de waardigheid van het ministersambt. De beslissing zou in Nederland 
genomen kunnen worden, maar daar voelde men weinig voor ingrijpen.

De zaak werd aangehouden tot het aantreden van Helders en werd opnieuw actueel met 
het voornemen van Van der Meer om de journalist Adriaan de Wit het land uit te zetten. 
Diens hoofdzonde was dat hij de Antilliaanse regering in verlegenheid had gebracht door 
zijn berichtgeving over de relatie met Venezuela – traditioneel een gevoelige zaak in het 
Antilliaanse regeringscentrum. De uitvoering van dit besluit werd echter met een beroep op 
de persvrijheid tegengewerkt door de Nederlandse procureur-generaal aldaar, die daarin werd 
gesteund door Helders. Het werd door de Antilliaanse regering hoog opgenomen, wat leidde 
tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Het was voor alle partijen een onbevredigende 
affaire, die de volle aandacht vroeg van de Nederlandse minister gedurende de eerste maanden 
van zijn bewind. De kwestie eindigde met het intrekken van het uitwijzingsbesluit, gevolgd 
door het vrijwillig vertrek van de betrokken journalist.3 Het mocht een weinig elegante oplos-
sing zijn, maar het had in ieder geval het voordeel dat het gezichtsverlies gelijkelijk over de 
partijen verdeeld werd en dat men voorlopig weer opgewekt verder kon. 

Bepaald ingewikkelder waren de problemen op het oostelijk halfrond. Deze werden 
beheerst door de relatie met Indonesië. De soevereiniteitsoverdracht van 1950 en het defi-
nitieve echec van de Nederlands-Indonesische Unie – dat volgde uit de mislukking van de 
Geneefse conferentie van januari 1957 – veranderden deze relatie fundamenteel. De vastge-
lopen besprekingen luidden een periode in van toenemende verscherping van het conflict 
over de toekomst van Nieuw-Guinea. Dat gebied was op aandringen van Nederland in 1949 
voorlopig buiten de overdracht gehouden. Op goede gronden kon men aan Nederlandse kant 
volhouden dat het niet rijp voor was voor zelfbeschikking, maar bij velen leefde ook de over-
tuiging dat Indonesië hoe dan ook geen aanspraak kon maken op dit gebied. In feite had 
Nederland zich er intussen al toe gezet de Papoease bevolking rijp te maken voor zelfbestuur, 
een proces dat naar men meende nog vele decennia in beslag zou nemen.4

Dit probleem lag niet op het bord van minister Helders alleen. Het hele kabinet was erbij 
betrokken, wat met name gold voor minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns. Voor 
Helders restte de bestuurlijke taak, maar deze was niet zonder betekenis. Na het wegvallen van 
de rechtstreekse bestuurlijke band met Batavia waren voor Nieuw-Guinea de administratieve 
taken direct overgegaan naar het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen (inmiddels Zaken 
Overzee geheten) in Den Haag, waar zelfbewuste ambtenaren met een degelijke Indische 
achtergrond de teugels in handen hadden genomen. De gouverneur in de Nieuw-Guinese 
hoofdstad Hollandia voelde zich door hen dikwijls voor het blok gezet, wat aanleiding gaf tot 
irritaties over en weer. Hoewel de relatie tussen gouverneur J. van Baal en Helders aanvanke-
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G.Ph. Helders verlaat op 17 februari 1957 paleis Soestdijk na te zijn beëdigd tot minister van Zaken Overzee

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad]
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lijk goed leek, bleek deze op den duur niet werkbaar. Toen Helders Van Baal in oktober 1957 
bezocht, vond de gouverneur hem ‘maar matig in de zaken van zijn gebied geïnteresseerd, en 
gebrekkig geïnformeerd bovendien’. Bij het mede door de minister geforceerde vertrek van 
Van Baal, in 1958, was de verhouding ronduit slecht te noemen.5

Dat nam niet weg dat er in zakelijk opzicht eigenlijk niet veel te klagen was. Op wetgevend 
gebied speelde vooral de nadere uitwerking van het bestuurlijk model voor Nieuw-Guinea 
na de geïmproviseerde afscheiding in 1950, waarbij werd gestreefd naar inspraak op regionaal 
en centraal niveau van de bevolking. Over dit principe bestond geen verschil van inzicht tus-
sen de bestuurders in Nederland en Hollandia. Globaal genomen hield men in Nederland 
hierbij echter meer de internationale bühne in het oog, die spectaculaire stappen op de weg 
naar zelfbestuur eiste, terwijl Van Baal en de zijnen betwijfelden of de Papoea’s hier al aan toe 
waren. Ook was er verschil van inzicht als het op de centen aankwam. De zuinigheid van het 
kabinet-Drees, dat voer onder de vlag van bestedingsbeperking, kon in Hollandia niet altijd 
rekenen op begrip. Bij alle irritaties was er niettemin voldoende overeenstemming om de 
eerste stappen op het pad van bestuurshervorming te zetten. Pas in een later stadium zou er 
onder druk van de internationale gemeenschap en een zelfbewust geworden Papoea-elite ter 
plaatse meer vaart in komen. De grondslagen van de ‘papoeaniseringspolitiek’ die door hun 
opvolgers gevoerd werd, werd echter door Van Baal en Helders gelegd.6

De toenemende nadruk op bestuurlijke hervorming en voorbereiding tot zelfbestuur was 
het directe gevolg van de groeiende spanning met Indonesië. Helders steunde het door Luns 
gevoerde Indonesiëbeleid en het zoeken naar internationale steun voor een eigen dekolonisa-
tiebeleid steeds zonder meer. Zo werkte hij van harte mee met het aantrekken van de banden 
met Australië, dat als beheerder van de oostelijke helft van Nieuw-Guinea gemeenschappelijke 
belangen met Nederland had. Daartoe bezocht Helders al in het eerste jaar van zijn minister-
schap zijn collega voor ‘Territories’ in Canberra, met wie hij in een aantal parallelle verkla-
ringen de wens tot samenwerking tussen beide landen vastlegde. Dat initiatief joeg Indonesië 
echter op de kast, waardoor Australië weer in zijn schulp kroop en Washington zich begon af 
te vragen of men wel op de goede weg was. Een kentering van het getij tekende zich af in de 
daaropvolgende periode, waarin Luns een nieuw diplomatiek tegenoffensief lanceerde terwijl 
Indonesië steeds nadrukkelijker de militaire kaart ging spelen. Helders steunde de voorstellen 
tot versterking van de verdediging van Nieuw-Guinea steeds ten volle.7

Op 12 december 1958 viel het vierde kabinet-Drees. Het luidde tevens het einde van de 
rooms-rode coalitie en van het ministerschap van Helders in, al bleef hij op zijn post tij-
dens het interim-kabinet-Beel ii. Zaken Overzee werd tijdens de formatie van het kabinet-
De Quay opgeheven; de West-Indische aangelegenheden kwamen te ressorteren onder het 
kabinet van de minister-president, terwijl het bestuur over Nieuw-Guinea werd toevertrouwd 
aan Binnenlandse Zaken. Het Indonesiëbeleid bleef bij Luns. De verdere gang van zaken zou 
uitwijzen dat in deze nieuwe constellatie de aanpak van de Nieuw-Guineakwestie nagenoeg 
naadloos zou aansluiten op het onder Helders gevoerde beleid.

Voor Helders zelf betekende dit het afscheid van de politiek, maar niet het einde van zijn 
Haagse carrière. Nadat hij tijdens de moeizame formatie van het kabinet-De Quay nog even 
in beeld was geweest voor de post van minister van Volkshuisvesting,8 maakte hij in augustus 
1959 de overstap naar de Raad van State, waarvan hij de volgende zestien jaren een toegewijd 
lid was. Voor Helders was het geen slechte ruil: juridisch maatwerk was meer naar zijn aard 
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dan het politieke gewoel. Na zijn pensionering in 1975 volgde een langdurig otium, dat hem 
voor een korte tijd de positie van de oudste man van Nederland bezorgde. Hij kon toen terug-
zien op een lang en welbesteed leven. Desgevraagd verklaarde hij zich nog steeds een gelovig 
protestant die leefde bij de Bijbel en de dingen nam zoals ze kwamen. Zijn lectuur beperkte 
hij bij voorkeur tot ambtelijke stukken op zijn vakgebied.9 Zo bleef hij de man die hij altijd 
geweest was, en wilde zijn. Een sobere, serieuze burger die op zijn manier vorm gaf aan de 
ambities van zijn generatie.
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